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О БЩИН А ДВЕ МО ГИ ЛИО БЛАСТ  Р УСЕ 

7150Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/9208, тел. централа: 08141/9205;9207,e-mail: obshtina@dvemogili.bg 

VІII – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
тел. 0895/567 503, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

Екз. № 1 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 17 
 

Днес, 26 февруари 2021 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 

могили, започна седемнадесетото редовно заседание на VІII – мия Общински съвет – Две 

могили. 

Мехмед Чолаков – Зам. – председател на Общинския съвет:  

На заседанието на Общинския съвет от общо 13 (тринадесет) общински съветника, 

присъстват 11 (единадесет). 

Отсъстват: Юлиана Тодорова и Драгомир Дамянов. 

 Заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 

 Откривам настоящото заседание на съвета. 

В работата му ще вземат участие: г-н Божидар Борисов – Кмет на Община Две 

могили. 

Мехмед Чолаков – Зам. – председател на Общинския съвет:  

Колеги, преди да преминем към обсъждане на дневния ред, искам да Ви уведомя, 

че с наше Решение № 215, взето на заседание на Общинския съвет с Протокол № 12 от 

25.09.2020 г., удостоихме със званието „Почетен гражданин на град Две могили и 

Общината“ д-р Иван Иванов Ангелов. 

Д-р Ангелов е тук сред нас, поради което Ви предлагам да дадем думата на г-н 

Борисов за връчване на наградата. 

 

Г-н Божидар Борисов – Кмет на Общината връчва наградата на д-р Ангелов. 

 

Мехмед Чолаков – Зам. – председател на Общинския съвет:  

Колеги, проектът за дневен ред на настоящото редовно заседание Ви е раздаден 

предварително. 
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 Имате ли вие предложения за изменение или допълнение на дневния ред?  

Няма. 

 

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане дневен ред на 

настоящото редовно заседание на Общинския съвет, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

Няма. 

 

При последвалото гласуване, Общинският съвет с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 

(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” прие следния  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Отчет – анализ с вх. № 32/26.01.2021 г. на Началник на РУ – Две могили, 

относно: Дейността на РУ – Две могили през 2020 г.  

Докладва: Христина Ефтимова – член на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 35/29.01.2021 г., относно: 

Приемане на Спортен календар на Община Две могили за 2021 г. 

Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 36/29.01.2021 г., относно: 

Отчет за дейността на Сдружение с нестопанска цел – Футболен клуб „Филип Тотю 2018“ 

– град Две могили за 2020 година. 

Докладва: Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, 

култура, вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и 

социална политика”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 37/29.01.2021 г., относно: 

Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в Общинска администрация 

град Две могили през 2020 г. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 
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5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 38/29.01.2021 г., относно: 

Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2020 г. 

Докладва: Ивайло Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 39/29.01.2021 г., относно: 

Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост с идентификатор 

07212.989.649 по КККР на с. Бъзовец, общ. Две могили, обл. Русе. 

Докладва: Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Противодействие 

на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 40/29.01.2021 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в община Две 

могили, област Русе. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 41/29.01.2021 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и 

продажбата им в община Две могили, област Русе. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 42/29.01.2021 г., относно: 

Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Две могили за 

мандат 2019-2023 година за 2020 година. 

Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 45/08.02.2021 г., относно: 

Продажба на поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2584 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Две могили по Акт за частна общинска собственост № 

3756/28.03.2016 г. 
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Докладва: Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 46/08.02.2021 г., относно: 

Приемане на Доклади за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 

средства през предходната година от читалищата на територията на Община Две могили в 

изпълнение на програмите им за развитие на читалищната дейност през 2020 година. 

Докладва: Румен Марков – член на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 49/09.02.2021 г., относно: 

Откриване на Детска педагогическа стая ком Община Две могили. 

Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 50/10.02.2021 г., относно: 

Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Общината и кметовете на 

кметства. 

Докладва: Ахмед Недрет – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 51/10.02.2021 г., относно: 

Общинска програма за намаляване риска от бедствия на Община Две могили за 2021-2025 

година. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – член на Комисията по „Противодействие 

на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 52/12.02.2021 г., относно: 

Решение за предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд (ОПФ), 

находящи се на територията на Община Две могили за общо и индивидуално ползване на 

земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на  чл. 37и и чл. 37о от Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2021/2022 

година. 

Докладва: Ивайло Димитров – член на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 



 5

16. Доклад от Божидар Борисов с вх. № 54/15.02.2021 г., относно: Приемане 

бюджета на Община Две могили за 2021 г. 

Докладва: Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

                      Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

                      Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, 

култура, вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и 

социална политика”. 

                      Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Противодействие 

на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 55/16.02.2021 г., относно: 

Приемане на „Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Две могили и 

резултатите от нейното управление по видове и категория на обекта“. 

Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

 18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 56/17.02.2021 г., относно: 

Одобряване на техническо задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията 

/ЗУТ/ и даване разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - 

Промяна на предназначението и ПРЗ, както следва:  

Обединяване на част от ПИ с идентификатор 02587.159.75 по КККР, с. Баниска, община 

Две могили /представляващ имот с проектен № 02587.159.570/ с ПИ с идентификатор 

02587.159.74, с. Баниска, община Две могили и създаване на устройствена основа за 

промяна предназначенито на територия с трайно предназначение - „земеделска” и НТП - 

„пасище“ – частта от ПИ с идентификатор 02587.159.75 с проектен № 02587.159.570 и 

„Гробищен парк” за ПИ с идентификатор  02587.159.74, в урбанизирана територия с НТП  

„за гробищен парк“;  

Обединяване на част от ПИ с идентификатор 02587.159.75 по КККР, с. Баниска, община 

Две могили /представляващ имот с проектен № 02587.159.571/ с ПИ с идентификатор 

02587.159.73, с. Баниска, община Две могили и създаване на устройствена основа за 

промяна предназначенито на територия с трайно предназначение - „земеделска” и НТП - 

„пасище“ – частта от ПИ с идентификатор 02587.159.75 с проектен  № 02587.159.571  и 

„Гробищен парк” за ПИ с идентификатор  02587.159.73, в урбанизирана територия с НТП  

„за гробищен парк“. 
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Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 58/18.02.2021 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 

юридически лица на територията на община Две могили, област Русе. 

Докладва: Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 60/18.02.2021 г., относно: 

Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 7 за устройството и дейността на 

Общинско предприятие „Чистота“, действащо на територията на община Две могили, 

област Русе. 

Докладва: Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 61/18.02.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Цветанка Христова Казасова от град Две 

могили. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

                    Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 62/18.02.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Галина Димитрова Томова за раждане на 

трето дете – Виолета Лучано Костова. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

                    Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

23. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 

Първа точка от дневния ред: 

Отчет – анализ с вх. № 32/26.01.2021 г. на Началник на РУ – Две могили, 

относно: Дейността на РУ – Две могили през 2020 г.  

По него докладва:  
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1. Христина Ефтимова – член на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”: 

Както всяка година, така и тази ни е предоставен отчет – анализ за дейността на РУ 

– Две могили за 2020 година. 

Годината беше наситена с различни предизвикателства – здравни, политически, 

икономически, което даде отражение във всички сфери и полицията не прави изключение. 

Наред с изпълнението на рутинните си задължения, служителите на районното 

управление през 2020 година трябваше да следят и да контролират гражданите, 

общинските и частни организации, обекти за спазването на противоепидемичните мерки 

за Ковид 19. Част от служителите бяха командировани за оказване на помощ при 

охраняване на митингите, както в Русе, така и в София. 

Съгласно отчета, който ни е представен, през 2020 година са регистрирани 136 

престъпления, което е с 8 повече от предходната година. Благодарение, обаче на 

професионализма на служителите в РУ и добрата организация на работа, близо 71 % от 

престъпленията са разкрити. Тук трябва да спомена, че процентът на разкриваемост за 

2019 година е 54 %. За периода е намалял и броя на ПТП, може би това се дължи на 

превантивните мерки и масовите проверки, които са дали своя резултат. 

Анализът е доста подробен, наситен е със сравнителни цифри и проценти, което 

дава една добра информация на нас, Общинските съветници за извършеното от РУ – Две 

могили през 2020 година. 

Отчет – анализът беше разгледан на заседание на комисията по „Противодействие 

на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”, която излезе със становище той да 

бъде приет. 

Да пожелаем на служителите на РУ – Две могили и на техния началник една по-

спокойна година, за да имат повече време да отделят по превантивните мероприятия, за да 

не се стига до произшествия. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Румен Марков – Общински съветник: 

Както всяка година, така и тази, отчетът е доста подробен. Вижда се високата 

разкриваемост и малкия брой престъпления на територията на РУ – Две могили, за което 

изказвам своята благодарност на всички служители. 

Аз имам само един въпрос – тъй като РУ покрива двете Общини – Две могили и 

Иваново, беше хубаво да знаем от общата сума на престъпленията, колко от тях са за Две 
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могили. Ще помоля, Кмета на Общината, след среща с Началника на РУ – Две могили, на 

следващото заседание на Общинския съвет да ни даде отговор. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

В разговор с гл.инсп. Дамянов по процент, знам само, че на територията на Община 

Две могили е по-малък, отколкото в съседната Община Иваново. 

Аз също искам да изкажа своята благодарност към служителите на РУ Две могили 

за добрата и координирана съвместна работа и както виждате и резултатите са 

положителни. Надявам се занапред да увеличим повече присъствието в самия град Две 

могили в по-тъмните часове на деня, за да може някои от вандалските прояви, които бяха 

допускани да бъдат премахнати и те. Както знаете изграждаме и видеонаблюдението, 

което е пуснато към РУ, така че техните служители също извършват наблюдение на 

територията на цялата Община.  

 

Мехмед Чолаков – Зам. – председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Отчет – анализ с вх. № 32/26.01.2021 г. на Началник на РУ 

– Две могили е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Отчет – анализ с вх. 

№ 32/26.01.2021 г. на Началник на РУ – Две могили с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 

(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 308 
  

1. Приема Отчет – анализ на Началник на РУ – Две могили, относно: Дейността на 

РУ – Две могили през 2020 г.  

Приложение: Отчет – анализ на Началник на РУ – Две могили, относно: Дейността 

на РУ – Две могили през 2020 г. 

 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 35/29.01.2021 г., относно: 

Приемане на Спортен календар на Община Две могили за 2021 г. 
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По нея докладва:  

1. Галя Додева – член на Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, 

символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална политика”: 

Предложен ни е проект за Спортен календар на Община Две могили за 2021 

година, като   събитията, които са включени целят да популяризират здравословния начин 

на живот и разбира се да бъдат подтикнати повече хора да се занимават активно със спорт. 

Надяваме се организираните на открито, безплатни и масови мероприятия свързани с 

физическата култура да мотивира повече деца и младежи,за да продължат да се занимават 

със спорт след провеждането на тези инициативи. Привличането на младите хора в 

спортните и танцовите зали е превенция срещу агресивно поведение, употреба на 

наркотици, алкохол и тютюнопушене. По-голямата част от планираните мероприятия са с 

открит характер и в тях могат да се включат хора от различен пол и възраст. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам. – председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

35/29.01.2021 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.02.2021 година  

 

Относно: Приемане на Спортен календар на Община Две могили за 2021 г. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов    

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   
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10. Соня Петрова Неделчева – Нечева    + 

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова    

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 10 0 1 

 

По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 8 и ал. 2, т. 1 и т. 24 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 6, т. 4 от Закона за 

физическото възпитание и спорта и Докладна записка с вх. № 35 от 29.01.2021 г. след 

проведено поименно гласуване с 10 (десет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 

(един) глас „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 309 

  

 1. Приема Спортен календар на Община Две могили за 2021 г. 

  2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението на Общински съвет. 

 Приложение: Спортен календар на Община Две могили за 2021 г. 

 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 36/29.01.2021 г., относно: Отчет 

за дейността на Сдружение с нестопанска цел – Футболен клуб „Филип Тотю 2018“ – град 

Две могили за 2020 година. 

По нея докладва:  

1. Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”: 

Докладната е относно Отчет за дейността на Сдружение с нестопанска цел – 

Футболен клуб „Филип Тотю 2018“ – град Две могили за 2020 година. И трите отбора 

постигнаха доста добри резултати през предходната година, но като че ли за нас е по- 

важна финансовата част на отчета, като приходите през изминалата година са 9 500 лева, а 
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разходите са 8 611,48 лева. Остатък в каса са налични 211.24 лева, в банка 1 681.00 лева, 

или общо остатъкът е в размер на 1 892.24 лева. 

Една от основните цели, които си поставя сдружението през 2021 година е 

набирането на финансови средства от членски внос, колективни такси, дарения и 

спонсорство или други източници, за да може футболния клуб да осъществява своята 

дейност. На всички ни е ясно, че без финансови средства, няма как да се осъществяват 

дейностите. 

Становището на комисията е предложеният ни отчет да бъде приет. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Румен Марков – Общинаски съветник: 

Мисля, че беше редно тази докладна записка да бъде внесена от ръководството на 

футболния клуб, а не от кмета на Общината, тъй като той не е общински, а е Сдружение с 

нестопанска цел. Мисля, че беше редно да проявят малко заинтересованост ФК и поне да 

присъстват на заседанието на Общинския съвет. 

 

Мехмед Чолаков – Зам. – председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

36/29.01.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по трета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 8 и ал. 2, т. 24 

от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 36 от 29.02.2021 г. след проведено явно гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 

(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 310 

 

 1. Приема Отчет за дейността на Сдружение с нестопанска цел – Футболен клуб 

„Филип Тотю 2018“ – град Две могили за 2020 година. 

Приложение: Отчет за дейността на Сдружение с нестопанска цел – Футболен 

клуб „Филип Тотю 2018“ – град Две могили за 2020 година. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 37/29.01.2021 г., относно: 

Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в Общинска администрация 

град Две могили през 2020 г. 

По нея докладва:  

1. Соня Неделчева – Нечева – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка, 

касаеща приемането на информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в 

Общинска администрация град Две могили през 2020 г. 

Информацията е написана много подробно, като са отчетени всички приходи по 

различните видове пера, като изпълнението по годишния план, както виждате от 

информацията надвишава, което е похвално за работата на служителите в отдела. Също 

прави впечатление процента на взетите несъбираеми данъци и такси и единствената 

забележка от комисията е, че трябва да бъдат разбити по пера. 

Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам. – председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

37/29.01.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 

1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, във връзка с Решение № 273 по Протокол № 15/29.12.2020 г. и 

Докладна записка с вх. № 37 от 29.01.2021 г. след проведено явно гласуване с 11 

(единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 

прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 311 

1. Приема за сведение Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в 

общинска администрация гр. Две могили през 2020 г. 

Приложение: Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в 

общинска администрация гр. Две могили през 2020 г. 
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Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 38/29.01.2021 г., относно: 

Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2020 г. 

По нея докладва:  

1. Ивайло Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание представената 

ни Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2020 г. 

На територията на община Две могили има изградена 66 км. общинска пътна мрежа 

от четвърти клас и 50 км. републиканска пътна мрежа от трети клас, която включва 

пътищата Русе – Иваново – Две могили – Бяла и (Русе – Бяла) – Две могили – Широково – 

Острица – (Кацелово – Опака).  

Община Две могили е разположена в източната част на Дунавската хълмиста 

равнина върху площ от 342,3 кв.км. Заема 12,1% от територията на Русенска област и 

0,3% от тази на цялата страна. Граничи с общините Попово и Опака – област Търговище. 

Територията й се състои от землищните граници на 12 населени места: селата Баниска, 

Батишница, Бъзовец, Каран Върбовка, Кацелово, Могилино, Острица, Помен, Пепелина, 

Широково и Чилнов. Неин административен център е град Две могили. Той се намира на 

32 км. на юг от град Русе. Разположен е от двете страни на жп – линията Русе – Горна 

Оряховица, която се явява междинно звено на Европейските железопътни комуникации 

север – юг (Хелзинки – Санкт Петербург – Истанбул – Атина). На границата с община 

Борово минава път Русе – София, който е в регионалната програма за европейско развитие 

и се явява транспортен коридор № 9.  

През 2020 г. транспортната схема на общината се спазва. На територията на 

общината фирмите превозвачи са две. Едната фирма е ЕТ „Евгений Николаев”, със 

седалище в гр. Две могили и изпълнява общинската транспортна схема от квотата на 

община Две могили. Другата фирма е „ИСКРА ГРУП” ООД, със седалище в гр. Русе и 

изпълнява транспортна схема от квотата на община Русе. 

Поради развилата се ситуация от разпространението на Ковид-19, със Заповед № 

257/19.03.2020г. на кмета на Община Две могили бяха преустановени временно 

изпълнението на маршрутните разписания от общинската транспортна схема, 

изпълнявани от ЕТ „Евгений Николаев“ гр. Две могили, считано от 20.03.2020 г. до 

04.05.2020 г. 
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С Решение № 283/29.12.2020 г., Общински съвет – Две могили взе решение за 

освобождаване от заплащане на такса „Автогара” ЕТ „Евгений Николаев”, считано от 

01.12.2020 г. за целия период на извънредната епидемиологична обстановка. 

За автоспирките на територията на Община Две могили се изисква да се отделят  

финансови средства за текущ ремонт. Най – наложителен е ремонта на автоспирка с. 

Широково и с. Пепелина. 

През последната година се наблюдава намаляване на пътникопотока в следствие от 

обезлюдяването на населените места, което от своя страна води до проблеми за фирмите 

превозвачи, които се затрудняват с плащането на разходите си, свързани с изпълнението 

на транспортната схема. 

Становището на комисията е представената ни информация да бъде приета. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам. – председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

38/29.01.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 

23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация и във връзка с Решение № 273, взето на заседание на Общински 

съвет - Две могили с Протокол № 15/29.12.2020 г. и Докладна записка с вх. № 38 от 

29.01.2021 г. след проведено явно гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 312 

 

1. Приема информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили 

през 2020 г. 

 Приложение: Информация за спазване на транспортната схема в Община Две 

могили през 2020 г. 

 

Шеста точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 39/29.01.2021 г., относно: 

Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост с идентификатор 

07212.989.649 по КККР на с. Бъзовец, общ. Две могили, обл. Русе. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”: 

Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска 

собственост № 3018/10.08.2010 г., а именно: поземлен имот с Идентификатор 

07212.989.649 по КККР на с. Бъзовец, с площ от 939 кв. м., местност „Арманджик сърт“, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: „Гори и 

храсти в земеделска земя“. В деловодството на Община Две могили е постъпило 

Заявление, с което е изявено желание за наемане на гореописания имот за отглеждане на 

дребни преживни животни - овце.  

 Към настоящият момент имотът е свободен и не се използва за нуждите на 

Общината. Същият е извън урбанизираната територия, граничи със пасище, което го 

прави подходящ за отглеждане на животни и това няма да промени функциите на 

територията, да възпрепятства осъществяването на други дейности в нея и да увреди 

почвата. Предложението на Кмета на Общината е имотът е да бъде отдаден под наем за 

срок от 10 години.  

 Комисията по „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобитото имущество, сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология и други 

дейности” разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със становище 

предложеният ни проект на решение в нея да бъде приет. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам. – председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

39/29.01.2021 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.02.2021 година  

 

Относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост с 

идентификатор 07212.989.649 по КККР на с. Бъзовец, общ. Две могили, обл. Русе. 
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№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов    

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова    

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 11 0 0 

 

По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 8, ал. 1, чл. 14, ал. 1, 2, 3 и ал. 8 от Закона за 

общинската собственост, чл. 20, ал. 1 и чл. 50, т. 1 от Наредба № 7 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в 

Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 39 от 29.02.2021 г. след 

проведено поименно гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 

и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 313 

 

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем имот - частна общинска собственост, а 

именно: поземлен имот с идентификатор 07212.989.649 по КККР на с. Бъзовец, общ. Две 

могили, обл. Русе, с площ от 939 кв. м., местност „Арманджик сърт“, с трайно 

предназначение на територията: „земеделска“, с начин на трайно ползване: „Гори и храсти 



 17

в земеделска земя“, категория на земята - VI, находящ се в землището на с. Бъзовец, общ. 

Две могили, област Русе, за отглеждане на дребни преживни животни – овце, след 

провеждане на публичен търг с явно наддаване за срок от 10 (десет) години.   

2. Началната годишна наемна цена за имота при провеждането на търга е 60,00 лв. 

(шестдесет лева и нула стотинки). 

3. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 

4. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението. 

5. В тридневен срок от подписването на договора за отдаване под наем да се 

представи копие от същия в Общински съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация. 

 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 40/29.01.2021 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в община Две 

могили, област Русе. 

По нея докладва:  

1. Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложената 

ни Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в община Две 

могили, област Русе.  

Аз ще изчета по-подробно всички предложения за изменение и допълнение в нея и 

предлагам ако няма други предложения след това да я гласуваме анблок. 

 § 1. В Чл. 5, ал. 2 се изменя и придобива следния вид: 

 „(2) При отдаването под наем, под аренда, при ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, 

които се намират на територията на съответното кметство, извън случаите на 

приватизация, следва: 

 1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински 

нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ 

ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното 

кметство; 
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 2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско 

имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски 

територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, 

общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в 

съответното кметство“. 

 § 2. Чл. 24 се изменя и придобива следния вид: 

 „Чл. 24. (1) Свободни помещения – частна общинска собственост, които не са 

необходими за нуждите на органите на Общината или на юридически лица на издръжка на 

общинския бюджет, се предоставят безвъзмездно с решение на Общинския съвет, без търг 

или конкурс, на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на 

условията по Закона за политическите партии.  

 (2) Общинските ръководства на политическите партии подават мотивирано искане 

до Кмета на Общината за предоставяне на помещенията по ал. 1, съпроводено със 

следните документи: 

 1. копие от регистрацията; 

 2. документ, удостоверяващ наличието на изискванията по чл. 31 от Закона за 

политическите партии; 

 3. изрично пълномощно, в случаите на упълномощаване. 

 (3) Въз основа на Решението по ал. 1, кметът на общината издава заповед и 

сключва договор за предоставяне безвъзмездно на имота – частна общинска собственост.  

 (4) Срокът на договорите за предоставяне на имоти на политическите партии е до 

края на мандата на действащото Народно събрание“. 

 § 3. В чл. 53, ал. 4 се правят следните изменения: 

 1. След думите „Кметовете на кметства“ се добавят думите „кметските 

наместници“. 

 2. Думите „предоставяне под наем или разпореждане с имоти на територията на 

кметството“ се заменят с думите „предоставяне под наем, под аренда или разпореждане с 

имоти на територията на съответното населено място“. 

 § 4. В чл. 54, ал. 1 се изменя така:  

 „Чл. 54. (1) Условията на публичния търг по отношение на обекта, началната цена, 

специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие 

се публикуват на интернет страницата на Общината и се разгласяват по друг подходящ 

начин най-малко 14 дни преди датата на провеждането на търга“. 

 § 5. В чл. 55 се правят следите изменения и допълнения:  

 1. В ал. 1, т. 2 се изменя така: 

 „2. Един кандидат или е подадено едно заявление за участие“. 
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 2. Създава се нова ал. 3: 

 „(3) Когато на търг е допуснат само един участник, той се обявява за спечелил 

търга при цена не по-ниска от обявената в заповедта по чл. 53, ал. 1 начална тръжна цена“. 

 3. Досегашните ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 стават съответно ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 

7. 

 § 6. В чл. 74, ал. 1 се изменя така: 

 „Чл. 74. (1) Условията на конкурса и срока за подаване на предложенията се 

публикуват  на интернет страницата на общината и се разгласяват по друг подходящ 

начин най-малко 14 дни преди датата на провеждането на конкурса“. 

 § 7. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Създава се нова ал. 2: 

 „(2) Когато участниците в конкурса са предложили еднакви условия и не може да 

бъде определен спечелил кандидат се провежда търг с явно наддаване по реда на Глава 

VII, като за начална цена на търга се приема цената, определена в решението по чл. 72, ал. 

3, а стъпката на наддаване е 10 % от тази цена“. 

 2. Досегашната ал. 2 става ал. 3. 

 § 8. В Приложение № 1 – „Тарифа за определяне на минимални месечни наемни 

цени на квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти“ към 

Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост в община Две могили, област Русе т. 13 – „Наеми за жилищни 

нужди“ се отменя. 

 § 9. В т. 1 - Начална /базисна/ цена за предоставяне под наем на обработваеми 

земеделски земи от общински поземлен фонд, чрез търг или конкурс за отглеждане на 

едногодишни полски култури от Приложение № 3 - Тарифа за на началния размер на 

месечния наем за 1 дка при предоставяне на земеделски земи от Общинския 

поземлен фонд и общински рибарници се правят следните изменения: 

 1. Изменят т. 1.1 и т. 1.2 и придобиват следния вид: 

 “1.1. За имоти с площи над 10 дка; 

Годишна наемна цена лв./дка 

Начин на 

трайно 

ползване 

Категория 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Нива, полска 

култура, 

посевна 

площ, др. 

62 59 56 53 50 47 44 41 38 35 
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посевна 

площ, 

зеленчукова 

култура, 

изоставена 

нива 

 1.2. За „Маломерни имоти” с площи под 10 дка ; 

Годишна наемна цена лв./дка 

Начин на 

трайно 

ползване 

Категория 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Нива, полска 

култура, 

посевна 

площ, др. 

посевна 

площ, 

зеленчукова 

култура, 

изоставена 

нива 

45 42 40 38 37 35 33 31 29 27 

 2. Отменя се досегашната т. 1.3, като се създава нова т. 1.3 със следния вид: 

 „1.3. Началната годишна наемна цена за предоставяне на празни, незастроени 

общински имоти в урбанизирана територия за обработване като земеделска земя е 50 

лв./дка без ДДС“. 

 § 10. В т. 2 - „Начална /базисна/ цена за предоставяне под наем на необработвани 

две и повече години земеделски земи от общински поземлен фонд, чрез търг или конкурс 

за отглеждане на едногодишни полски култури“ от Приложение № 3 - Тарифа за на 

началния размер на месечния наем за 1 дка при предоставяне на земеделски земи от 

Общинския поземлен фонд и общински рибарници се изменя т. 2.1 и придобива следния 

вид: 

 „2.1 Цената за отдаване под наем на земеделските земи от ОПФ, необработвани две 

и повече години, е в размер на 50 % от достигнатата на търга или конкурса стойност за 

първите 2 години от срока на договора, а за останалите – в пълен размер“. 

 § 11. Заключителна разпоредба  

 1. Разпоредбите на § 1 до § 10 влизат в сила на 01.02.2021 г.  
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2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

по изпълнение на настоящото решение. 

 

Разисквания по седма точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

40/29.01.2021 г. ще бъде поименно. Предлагам ви да я гласуваме анблок, както предложи 

г-н Румен Марков, имате ли нещо против? – Няма. В такъв случай пускам листа за 

поименно гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.02.2021 година  

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 

община Две могили, област Русе. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков    

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова    

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 11 0 0 
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По седма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 1, т. 1, предложение първо, чл. 3, ал. 2, т. 24, чл. 4, ал. 1 и 

чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 7, ал. 2, 

чл. 10, ал. 2, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и при 

спазване изискванията на чл. 75 – чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс и 

Докладна записка с вх. № 40 от 29.01.2021 г. след проведено поименно гласуване с 11 

(единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 

прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 314 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 

община Две могили, област Русе, както следва: 

 § 1. В Чл. 5, ал. 2 се изменя и придобива следния вид: 

 „(2) При отдаването под наем, под аренда, при ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, 

които се намират на територията на съответното кметство, извън случаите на 

приватизация, следва: 

 1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински 

нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ 

ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното 

кметство; 

 2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско 

имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски 

територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, 

общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в 

съответното кметство“. 

 § 2. Чл. 24 се изменя и придобива следния вид: 

 „Чл. 24. (1) Свободни помещения – частна общинска собственост, които не са 

необходими за нуждите на органите на Общината или на юридически лица на издръжка на 

общинския бюджет, се предоставят безвъзмездно с решение на Общинския съвет, без търг 
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или конкурс, на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на 

условията по Закона за политическите партии.  

 (2) Общинските ръководства на политическите партии подават мотивирано искане 

до Кмета на Общината за предоставяне на помещенията по ал. 1, съпроводено със 

следните документи: 

 1. копие от регистрацията; 

 2. документ, удостоверяващ наличието на изискванията по чл. 31 от Закона за 

политическите партии; 

 3. изрично пълномощно, в случаите на упълномощаване. 

 (3) Въз основа на Решението по ал. 1, кметът на общината издава заповед и 

сключва договор за предоставяне безвъзмездно на имота – частна общинска собственост.  

 (4) Срокът на договорите за предоставяне на имоти на политическите партии е до 

края на мандата на действащото Народно събрание“. 

 § 3. В чл. 53, ал. 4 се правят следните изменения: 

 1. След думите „Кметовете на кметства“ се добавят думите „кметските 

наместници“. 

 2. Думите „предоставяне под наем или разпореждане с имоти на територията на 

кметството“ се заменят с думите „предоставяне под наем, под аренда или разпореждане с 

имоти на територията на съответното населено място“. 

 § 4. В чл. 54, ал. 1 се изменя така:  

 „Чл. 54. (1) Условията на публичния търг по отношение на обекта, началната цена, 

специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие 

се публикуват на интернет страницата на Общината и се разгласяват по друг подходящ 

начин най-малко 14 дни преди датата на провеждането на търга“. 

 § 5. В чл. 55 се правят следите изменения и допълнения:  

 1. В ал. 1, т. 2 се изменя така: 

 „2. Един кандидат или е подадено едно заявление за участие“. 

 2. Създава се нова ал. 3: 

 „(3) Когато на търг е допуснат само един участник, той се обявява за спечелил 

търга при цена не по-ниска от обявената в заповедта по чл. 53, ал. 1 начална тръжна цена“. 

 3. Досегашните ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 стават съответно ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 

7. 

 § 6. В чл. 74, ал. 1 се изменя така: 

 „Чл. 74. (1) Условията на конкурса и срока за подаване на предложенията се 

публикуват  на интернет страницата на общината и се разгласяват по друг подходящ 

начин най-малко 14 дни преди датата на провеждането на конкурса“. 
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 § 7. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Създава се нова ал. 2: 

 „(2) Когато участниците в конкурса са предложили еднакви условия и не може да 

бъде определен спечелил кандидат се провежда търг с явно наддаване по реда на Глава 

VII, като за начална цена на търга се приема цената, определена в решението по чл. 72, ал. 

3, а стъпката на наддаване е 10 % от тази цена“. 

 2. Досегашната ал. 2 става ал. 3. 

 § 8. В Приложение № 1 – „Тарифа за определяне на минимални месечни наемни 

цени на квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти“ към 

Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост в община Две могили, област Русе т. 13 – „Наеми за жилищни 

нужди“ се отменя. 

 § 9. В т. 1 - Начална /базисна/ цена за предоставяне под наем на обработваеми 

земеделски земи от общински поземлен фонд, чрез търг или конкурс за отглеждане на 

едногодишни полски култури от Приложение № 3 - Тарифа за на началния размер на 

месечния наем за 1 дка при предоставяне на земеделски земи от Общинския 

поземлен фонд и общински рибарници се правят следните изменения: 

 1. Изменят т. 1.1 и т. 1.2 и придобиват следния вид: 

 “1.1. За имоти с площи над 10 дка; 

Годишна наемна цена лв./дка 

Начин на 

трайно 

ползване 

Категория 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Нива, полска 

култура, 

посевна 

площ, др. 

посевна 

площ, 

зеленчукова 

култура, 

изоставена 

нива 

62 59 56 53 50 47 44 41 38 35 

 

 1.2. За „Маломерни имоти” с площи под 10 дка ; 

Годишна наемна цена лв./дка 
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Начин на 

трайно 

ползване 

Категория 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Нива, полска 

култура, 

посевна 

площ, др. 

посевна 

площ, 

зеленчукова 

култура, 

изоставена 

нива 

45 42 40 38 37 35 33 31 29 27 

 

 2. Отменя се досегашната т. 1.3, като се създава нова т. 1.3 със следния вид: 

 „1.3. Началната годишна наемна цена за предоставяне на празни, незастроени 

общински имоти в урбанизирана територия за обработване като земеделска земя е 50 

лв./дка без ДДС“. 

 § 10. В т. 2 - „Начална /базисна/ цена за предоставяне под наем на необработвани 

две и повече години земеделски земи от общински поземлен фонд, чрез търг или конкурс 

за отглеждане на едногодишни полски култури“ от Приложение № 3 - Тарифа за на 

началния размер на месечния наем за 1 дка при предоставяне на земеделски земи от 

Общинския поземлен фонд и общински рибарници се изменя т. 2.1 и придобива следния 

вид: 

 „2.1 Цената за отдаване под наем на земеделските земи от ОПФ, необработвани две 

и повече години, е в размер на 50 % от достигнатата на търга или конкурса стойност за 

първите 2 години от срока на договора, а за останалите – в пълен размер“. 

 § 11. Заключителна разпоредба  

1. Разпоредбите на § 1 до § 10 влизат в сила на 01.02.2021 г.  

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

по изпълнение на настоящото решение. 

 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 41/29.01.2021 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и реда за 
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установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и 

продажбата им в община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  

1. Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание и тази докладна 

записка. 

По време на заседанието на комисията възникнаха резица дебати по отношение на 

предложението и направи някои промени в § 1, а именно: 

 § 1. В чл. 10 се правят следите изменения и допълнения: 

 1. Създава се нова ал. 3: 

 „(3) Цената за отдаване под наем на общинските жилища по чл. 42, ал. 1, т. 1, 2 и 4 

от Закона за общинската собственост е 1,50 лв. на кв. м. за гр. Две могили и 1,00 лв./кв. м. 

за другите населени места на територията на общината, за срок от 01.02.2021 г. до 

31.12.2021 г.“. 

 

В разискванията по осма точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложението на комисията.  

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

41/29.01.2021 г. ще бъде поименно. Предлагам ви да я гласуваме анблок, имате ли нещо 

против? – Няма. В такъв случай пускам листа за поименно гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.02.2021 година  

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за 

условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в 

общински жилища и продажбата им в община Две могили, област Русе. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
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1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов    

5. Ивайло Димитров Иванов   + 

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева    + 

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова    

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 9 0 2 

 

По осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 

23, чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 1, т. 1, предложение първо, чл. 3, ал. 2, т. 24, чл. 4, ал. 1 и 

чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 7, ал. 2, 

чл. 10, ал. 2, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и при 

спазване изискванията на чл. 75 – чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс и 

Докладна записка с вх. № 41 от 29.02.2021 г. след проведено поименно гласуване с 9 

(девет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 315 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и 

реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и 

продажбата им в община Две могили, област Русе, както следва: 

 § 1. В чл. 10 се правят следите изменения и допълнения: 

 1. Създава се нова ал. 3: 

 „(3) Цената за отдаване под наем на общинските жилища по чл. 42, ал. 1, т. 1, 2 и 4 

от Закона за общинската собственост е 1,50 лв. на кв. м. за гр. Две могили и 1,00 лв./кв. м. 
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за другите населени места на територията на общината, за срок от 01.02.2021 г. до 

31.12.2021 г.“. 

 2. Досегашните ал. 3, ал. 4 и ал. 5 стават съответно ал. 4, ал. 5 и ал. 6. 

 § 2. Заключителна разпоредба  

 1. Разпоредбата на § 1 влиза в сила от 01.02.2021 г.  

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

по изпълнение на настоящото решение. 

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 42/29.01.2021 г., относно: 

Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Две могили за 

мандат 2019-2023 година за 2020 година. 

По нея докладва:  

1. Ивайло Пенев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната 

записка, касаеща приемане на Годишен отчет за изпълнението на Програмата за 

управление на Община Две могили за мандат 2019-2023 година за 2020 година. Отчетът е 

изключително подробен и обширен, поради което становището на комисията е той да бъде 

приет. 

Разисквания по девета точка нямаше. 

  

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

42/29.01.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 44, ал. 5, 

изречение трето във връзка е чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 24 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 42 от 29.01.2021 г. след проведено явно гласуване с 10 (десет) гласа „За”, 0 

(нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
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№ 316 

 

1. Приема за сведение годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление 

на Община Две могили за мандат 2019 - 2023 година за 2020 година. 

Приложение: Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на 

Община Две могили за мандат 2019 - 2023 година за 2020 година 

 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 45/08.02.2021 г., относно: 

Продажба на поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2584 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Две могили по Акт за частна общинска собственост № 

3756/28.03.2016 г. 

По нея докладва:  

1. Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Община Две могили е собственик на Поземлен имот по Акт за частна общинска 

собственост № 3756 от 28.03.2016 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: дворно 

място с площ 705 кв. м., с идентификатор № 20184.1.2584 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Две могили, Община Две могили, област Русе, ул. „Родопи“ 

№ 1, Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, с НТП: „Ниско застрояване 

(до 10 м)“, съставляващо парцел 81 в кв. 44 по плана на гр. Две могили, по Акт за частна 

общинска собственост № 3756/28.03.2016 г. при граници и съседи: север – 20184.1.2583, 

изток – 20184.1.2859, юг – 20184.1.2266. 

Към настоящия момент има проявен интерес за закупуването на имота, описан по-

горе от лице, собственик на сградите, построени в имота. 

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост „Продажбата на имоти 

и вещи - частна общинска собственост се извършва след решение на общински съвет от 

кмета на общината след провеждане на публичен търг или публичнооповестен конкурс”. 

Данъчната оценка на имота съгласно удостоверение за данъчна оценка № 

680400082/27.01.2021 г. е на стойност 2637,40 лв. (две хиляди шестстотин тридесет и 

седем лева и четиридесет стотинки), а пазарната оценка съгласно изготвената Експертна 

оценка от независим лицензиран оценител е 2947,00 лв. (две хиляди деветстотин 

четиридесет и седем лева и нула стотинки). Съгласно разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от 

Закона за общинската собственост „Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права 

върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни оценки, но не по-ниски от 

данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от 
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общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от независими лицензирани 

оценители”. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната 

записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение в нея да бъде приет. 

Разисквания по десета точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам. – председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

45/08.02.2021 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.02.2021 година  

 

Относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2584 по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили по Акт за частна 

общинска собственост № 3756/28.03.2016 г. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов    

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова    

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 11 0 0 
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По десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 51, т. 1 от Наредба № 7 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 

Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 45 от 08.02.2021 г. след 

проведено поименно гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 

и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 317 

 

1. Дава съгласие да бъде включен в Раздел IV от Програмата за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили през 2021 година 

следният имот: дворно място с площ 705 кв. м., с идентификатор № 20184.1.2584 по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, Община Две могили, 

област Русе, ул. „Родопи“ № 1, Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, с 

НТП: „Ниско застрояване (до 10 м)“, съставляващо парцел 81 в кв. 44 по плана на гр. Две 

могили, по Акт за частна общинска собственост № 3756/28.03.2016 г. при граници и 

съседи: север – 20184.1.2583, изток – 20184.1.2859, юг – 20184.1.2266. 

2. Дава съгласие да бъде продаден имот частна общинска собственост след 

провеждане на публичен търг с явно наддаване, а именно: дворно място с площ 705 кв. м., 

с идентификатор № 20184.1.2584 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Две могили, Община Две могили, област Русе, ул. „Родопи“ № 1, Трайно предназначение 

на територията: „Урбанизирана“, с НТП: „Ниско застрояване (до 10 м)“, съставляващо 

парцел 81 в кв. 44 по плана на гр. Две могили, по Акт за частна общинска собственост № 

3756/28.03.2016 г. при граници и съседи: север – 20184.1.2583, изток – 20184.1.2859, юг – 

20184.1.2266. 

3. Общински съвет определя начална продажна цена в размер на 3500,00 лв. (три 

хиляди и петстотин лева и нула стотинки) без ДДС и 4200,00 лв. (четири хиляди и двеста 

лева и нула стотинки) с ДДС, при данъчна оценка на имота, в размер на 2637,40 лв. (две 

хиляди шестстотин тридесет и седем лева и четиридесет стотинки), а пазарната оценка е в 

размер на 2947,00 лв. съгласно доклада на лицензиран оценител от 28.01.2021 г. 

3.1. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
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4. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за: 

4.1. Изпълнение на решението по т. 1, т. 2 и т. 3; 

4.2. Сключване на договор за покупко – продажба и вписването му в Публичния 

регистър на Община Две могили за разпоредителните сделки с имоти – частна общинска 

собственост. 

4.3. В тридневен срок от сключването на договора за покупко – продажба да се 

представи копие от същия в Общински съвет. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 46/08.02.2021 г., относно: 

Приемане на Доклади за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 

средства през предходната година от читалищата на територията на Община Две могили в 

изпълнение на програмите им за развитие на читалищната дейност през 2020 година. 

По нея докладва:  

1. Румен Марков – член на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”: 

Всяка година приемаме Докладите за осъществената читалищна дейност и 

изразходваните от бюджета средства през предходната година от читалищата на 

територията на Община Две могили в изпълнение на програмите им за развитие на 

читалищната дейност. Смятам, обаче, че догодина тези отчети трябва да се приемат м. 

април, тъй като читалищата трябва да представят тези отчети на Кмета на Общината до 

31.03., така че малко ги пришпорваме. Редно е догодина да бъде променена програмата за 

подаване на отчети и информации. 

От отчетите на всички читалища става ясно, че дейността им е била до около 

09.03.2020 г., преди обявяване на ивънредното положение в страната и 

противоепидемичните мерки, които се наложиха. До тогава са отбелязани всички 

празници, като Ивановден, Йордановден, Бабинден, Трифон зарезан, 3-ти март, 8-ми март 

и т.н. и някои от читалищата са спрели до там. Но има и читалища, които са развили 

дейност, по която почти не си личи, че сме били в извънредно положение. Само шест 

читалища са си подновили библиотечния фонд – Две могили, Бъзовец, Батишница, 

Чилнов, Острица и Широково, докато едни от най-големите читалища в Баниска и 

Кацелово не са купили нито един том нова литература. 
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След като се запизнахме много добре стана ясно, че само две читалища имат 

участия в изяви на техните фолклорни групи. Може да се каже, че всички читалища са се 

побрали в бюджета, който го имат. Да се надяваме тази година да имот по-голяма дейност. 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 

спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 

докладната записка и излезе със становище тя да бъде приета в представения и вид. 

В разискванията по единадесета точка участие взеха: 

1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Г-н Марков, по отношение на срока, това което казахте, съгласно закона до 31.03. 

решението трябва да се приеме, защото след това трябва да се подаде в областта. Тъй като 

обикновено заседанията на Общинския съвет са в края на месеца, затова докладите се 

приемат на това заседание, за да не се получи някакво забавяне. 

2. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Както и друг път сме го говорили, направиха се хубави ремонти на читалищата с 

прекрасни киносалони, библиотеки и т.н. и не е проблемът само в това, че не са закупени 

нови книги. Мисля, че тук трябва да има малко по-тясна връзка между общинското 

ръководство и уредниците на читалищата и да се направи една по-разширена културна 

програма за годината и въпросът тук не е в пандемията, защото тези доклади ги четем 

ежегодно и преди пандемията си бяха същите. В програмата на читалища лично аз не 

виждам някаква промяна от доста години насам. Мисля, че при тези условия, които им се 

създадоха и при тези усилия, които положи общината да изгради всичко това, малко 

трябва да се наблегне на културния календар по населени места, да се помисли да се канят 

постановки с подпомагане от страна на общината. Трябва малко повече да се поработи, за 

да се развиват тези населени места, а не да умират. В крайна сметка Общината е дала не 

малко средства за ремонтиране на тези читалища от порядъка на около 200 000 лева и тези 

средства трябва да бъдат оправдани. Необходимо е малко повече работа и малко повече 

отношение от общинското ръководство, за да има живот в тези малки населени места. 

3. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Да, г-жо Нечева, права сте. Длъжници сме на читалищата, но през годината нямаше 

как Общината да инициира и да финансира дадено мероприятие, след като имаше забрана 

за събирания за цялата страна. Да се надяваме, че през тази година пандемията ще 

приключи и ще можем да отделим средства и за такива мероприятия. 

4. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Аз не напразно казах, че този културен календар на читалищата от години не е 

променян. В този информационен век, в който живеем всеки може да влезе във фейсбук и 

да погледне какво правят читалищата в другите общини. 
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5. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Не мислех да вземам думата, но бях предизвикана от изказването на г-жа Нечева. 

Заставам на друга страна от Вашето изказване, тъй като съм активен самодеец и 

мисля, че от страна на Общината и на Общински съвет нямаме направен отказ при 

проявена инициатива на дадено читалище. Няма как общинската администрация да бъде 

инициатора за провеждане на определени събития, тъй като читалищата си имат 

управителни съвети и работещите в читалищата не се назначават от кмета на общината. 

Права е г-жа Нечева, като казва, че едни и същи мероприятия се провеждат, но тук 

инициативата трябва да е на служителите в тези читалища. Читалищата в населените 

места на общината вече имат една много добра материална база, която дори не е използва 

и не говоря само по предназначение, а дори не се използва и от пенсионерите да се 

събират там, просто те не се допускат. Дано сега да ни слушат и работещите в читалищата 

и да проявят по-голяма инициатива, защото ето едно нереновирано читалище каквото е в 

село Чилнов, работещият там, обаче е изключително инициативен и се получават нещата. 

Така, че не можем да търсим вината само в общината, че не дава средства, просто няма 

желание от читалищата да работят. 

6. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Нека да си говорим истината – част от нещата, които са написани за всички 

читалища не са се случили. Сега такива посещения от по 1000 човека ….. всички имаме 

преки наблюдения по населените места. Спомням си миналата година общинският съвет 

взе решение парите, които бяха за културни дейности на читалищата бяха пренасочени. 

Така, че нека не ги обвиняваме, че не са свършили нищо, защото средствата им бяха 

отнети. Средствата отидоха за защита на населението … и какво се случи с тях, нямаме 

отчет все още. За сградния фонд на читалищата – да, това което се направи изглежда 

много добре, но това е един товар, който ще се усети след време. Нямаше нужда да се 

правят такива ремонти по всички населени места, защото наистина няма хора и сградите 

не се ползват. Там където бяха певческите групи във всички населени места що-годе 

имаше някакви условия, но тази издръжка, която след време ще дойде, защото аз имам 

лични съмнения за качеството на ремонта, който се извърши, ще окаже влияние. 

7. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Понеже много често се споменава общинското ръководство и това, което е 

направено едва ли не ще влече след себе си много средства, т.е. пак се обръщаме на 

политическо … Само едно ще ви кажа – когато всеки един си има къща и имот, като 

започне да тече покривът, първо алеите ли ще направи в двора или първо ще си ремонтира 

покрива. В крайна сметка всички тези сгради са общинска собственост и Общината е 

стопанин на тези сгради. Общината трябва да ги поддържа като добър стопанин и да им 
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даде живот за следващите години. Започваме от там, второ се гледат приоритетно – да, 

няма население и точно затова решихме да отремонтираме точно тези сгради, които 

позволяват да се ползват и за култура, и за библиотека, и за кметство, дори и за здравен 

участък. Т.е. в тези сгради, в които направихме ремонта допринесохме за подобряване 

условията и на работещите в тях, и на населението, което се обслужва от самите кметства. 

Считам, че така да се хвърля към общинското ръководство, не лично към мен, но го 

приемам като ръководител на един екип и преди да направим нещо, сме направили 

анализи кое е необходимо и кое е приоритетно. Искам само да напомня, че преди 5 години 

на година се харчеха по 1 000 куб. дърва за отопление на тези сгради, сега в момента са 

200 куб. и се надявам тази година, като изпълним и за другите села да паднем на много 

малки количества. 

Членове сме на ЕС от 2007 година, в която година и в предфходната са подписани 

едни хубави договори за изпълнение на изисквания от Европейския съюз, за да бъдем 

приети в него. 

Не искам да използваме момента, че наближават избори, а да се гледа реално на 

това, което е направено, а за качеството на това, което е направено времето ще покаже. В 

крайна сметка си има строителни надзори, инвеститорски контроли и това са хората, 

които контролират СМР, а не политика Борисов – аз съм политик, не съм строителен 

инженер и изпълнявам длъжността Кмет. Има си експерти, на които им се плаща точно 

затова да ходят и да контролират. Молбата ми е да бъдем коректни и когато се казва, че 

нещо хубаво е направено да не се отива в негативната страна. 

Казвате, че едни и същи мероприятия вървят от години – да, така е, но не 

забравяйте, че ремонтите на тези сгради бяха направени в последните две години, а от 

една година сме в пандемия. След като имаме вече материалната база, има си читалищни 

настоятелства и общината няма нужда да се меси в тяхната работа за дейностите на 

културата и оттам нататък вече трябва да се обърне внимание на изискванията за 

заемащите дръжностите в тези читалища дали отговарят или не. Те трябва да са с 

квалификация свързана с дейността на културата, на билбиотеки и др. дейности, които се 

развиват в тези читалища. Ако са квалифицирани кадрите, които работят в съответните 

читалища или институции ще си дойдат и театрите и концертите, защото не всичко е пари 

и когато има желание и възможности от съответния човек, който е там, той ще го направи 

и няма да чака на общината и никой няма да откаже да помогне финансово. 

Нека бъдем коректни един към друг и да се оценява не моята работа, а работата на 

хората, които стоят зад мен. 

8. Бисер Йончев – Общински съветник: 
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Тези сметки, които ги правите за дървесината, нека да дръпнем чертата и да видим 

какви средства са дадени за еко пелетите, защото там вече ще излезе сметката кое е по-

изгодно. 

Ще дам пример за недобро изпълнение на ремонта на здравната служба в 

Батишница – цялата сграда има избено помещение и в момента всички прозорци на 

избеното помещение са зазидани, отвътре е тръгнала влагата и пелетите, които се ползват 

за отопление на сградата стоят на сцената на читалището. Работниците отиват до сцената 

на читалището и носат пелетите до сградата …, смятам че това е неефективно и кой 

трябва да носи отговорност за това? Нека гледаме реално на нещата… 

9. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Всичко това, което казвате г-н Йончев е въпрос на организация, нищо повече. Не 

съм аз организатора, има си кметове на населените места, има си работници… 

 

Мехмед Чолаков – Зам. – председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

46/08.02.2021 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.02.2021 година  

 

Относно: Приемане на Доклади за осъществената читалищна дейност и 

изразходваните от бюджета средства през предходната година от читалищата на 

територията на Община Две могили в изпълнение на програмите им за развитие на 

читалищната дейност през 2020 година. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов    

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
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8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева    + 

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова    

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 10 0 1 

 

След приключване на разискванията по единадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища, във 

връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 24 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии  

и взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка с вх. № 46 от 

08.02.2021 г. след проведено поименно гласуване с 10 (десет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

„Против” и 1 (един) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 318 

 

1. Приема Доклад за осъществената дейност на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий 

1919" гр. Две могили в изпълнение на Годишна програми за развитие на читалищната 

дейност през 2020 г., съгласно приложение № 1. 

 2. Приема Доклад за осъществената дейност на НЧ "Н. Й. Вапцаров 1914" с. 

Баниска в изпълнение на Годишна програми за развитие на читалищната дейност през 

2020 г., съгласно приложение № 2. 

3. Приема Доклад за осъществената дейност на НЧ "Пробуда 1927" с. Батишница в 

изпълнение на Годишна програми за развитие на читалищната дейност през 2020 г., 

съгласно приложение № 3. 

4. Приема Доклад за осъществената дейност на НЧ "Христо Ботев 1928" с. Бъзовец 

в изпълнение на Годишна програми за развитие на читалищната дейност през 2020 г., 

съгласно приложение № 4. 

5. Приема Доклад за осъществената дейност на НЧ "Развитие 1908" с. Каран 

Върбовка в изпълнение на Годишна програми за развитие на читалищната дейност през 

2020 г., съгласно приложение № 5. 
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6. Приема Доклад за осъществената дейност на НЧ "Н. Й. Вапцаров 1902" с. 

Кацелово в изпълнение на Годишна програми за развитие на читалищната дейност през 

2020 г., съгласно приложение № 6. 

7. Приема Доклад за осъществената дейност на НЧ "Селско събуждане 1899" с. 

Могилино в изпълнение на Годишна програми за развитие на читалищната дейност през 

2020 г., съгласно приложение № 7. 

8. Приема Доклад за осъществената дейност на НЧ "Отец Паисий 1912" с. Острица 

в изпълнение на Годишна програми за развитие на читалищната дейност през 2020 г., 

съгласно приложение № 8. 

9. Приема Доклад за осъществената дейност на НЧ "Зора 1930" с. Помен в 

изпълнение на Годишна програми за развитие на читалищната дейност през 2020 г., 

съгласно приложение № 9. 

10. Приема Доклад за осъществената дейност на НЧ "Светлина 1927" с. Чилнов в 

изпълнение на Годишна програми за развитие на читалищната дейност през 2020 г., 

съгласно приложение № 10. 

11. Приема Доклад за осъществената дейност на НЧ "Христо Ботев 1927" с. 

Широково в изпълнение на Годишна програми за развитие на читалищната дейност през 

2020 г., съгласно приложение № 11. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 49/09.02.2021 г., относно: 

Откриване на Детска педагогическа стая ком Община Две могили. 

По нея докладва:  

1. Галя Додева – член на Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, 

символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална политика”: 

Съгласно чл. 6 от Правилника за детските педагогически стаи, те имат следните 

задачи:  

1. Да издирват и установяват малолетните и непълнолетните, извършили или за 

които съществуват предпоставки да извършат престъпления и противообществени прояви, 

както и причините и условията за техните простъпки;  
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2. Да издирват и установяват малолетните и непълнолетните - обект на престъпно 

посегателство, на малтретиране или оставени без надзор, както и причините и условията, 

довели до това;  

3. Да предприемат съответните мерки или да уведомяват компетентните органи;  

4. Да уведомяват съда, прокуратурата и другите компетентни органи, когато 

получат сигнали за виновно поведение по отношение на малолетните и непълнолетните от 

страна на родителите, на лицата, които ги заместват, или на трети лица. 

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи, те се откриват 

към общините с решение на Общинския съвет.  

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 

спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 

докладната записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение в нея да 

бъде приет. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

49/09.02.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По дванадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 23 и ал. 2 , чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 2, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 9 от 

Правилника за детските педагогически стаи и Докладна записка с вх. № 49 от 

09.02.2021 г. след проведено явно гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 319 

 

1. Открива Детска педагогическа стая към Община Две могили. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили на основание чл. 3 от Правилника за 

детските педагогически стаи да определи подходящо помещение извън сградата на РУ 

Две могили. 
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 Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 50/10.02.2021 г., относно: 

Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Общината и кметовете на 

кметства. 

По нея докладва:  

1. Ахмед Недрет – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

В съответствие с разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация Общинският съвет определя размера на 

трудовите възнаграждения на кмета на Общината и кметовете на кметства в рамките на 

действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала по 

предложение на кмета на общината. Нормативната уредба относно размера на трудовите 

възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства се съдържа в 

Постановление на Министерски съвет № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните 

организации и дейности. Според чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67 от 2010 г. за 

заплатите в бюджетните организации и дейности конкретните размери на индивидуалните 

основни месечни заплати на кметовете на общини и кметства се определят от Общинския 

съвет при условията на ЗМСМА, като размерът на определените заплати не може да 

надхвърля основната месечна заплата на министър и следва да е съобразен с 

разполагаемия ресурс, съобразно утвърдените разходи за заплати с бюджета на общината 

за 2021 г.  

Бюджет 2021 предвижда увеличение с 10 % на средствата за заплати и 

възнаграждения на лицата, заемащи изборни длъжности спрямо 2020 г., като се включват 

всички разходи за основни, допълнителни възнаграждения и осигурителни вноски за 

сметка на работодателя. Осигурени са допълнителни средства от държавния бюджет за 

2021 г. за делегираната от държавата дейност „кметове“ за общинска администрация Две 

могили. 

Предвид всичко това, предложението е размерът на трудовото възнаграждение на 

кмета на общината и кметовете на кметства да бъде променен съобразно предвиденото 

увеличение на заплатите за 2021 г. на работещите по служебни и трудови правоотношения 

в бюджетните организации. Размерът на допълнителното възнаграждение за придобит 

трудов стаж и професионален опит няма да се променя и ще остане в размер на 1 на сто за 

всяка година придобит трудов стаж и професионален опит, зачетен по реда на чл. 12 от 

Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и Вътрешните правила за 

работната заплата в Община Две могили. 
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Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка 

и излезе със становище предложеният ни проект на решение в нея да бъде приет. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам. – председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

50/10.02.2021 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.02.2021 година  

 

Относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на 

Общината и кметовете на кметства. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов    

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова    

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 11 0 0 

 

По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, 

ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 11 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
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комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 5, ал. 16 от 

Постановление № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации 

и дейности (в сила от 01.01.2010 г., поел. попр. ДВ бр. 20 от 10.03.2020 г.), чл. 12 от 

Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и Докладна записка 

с вх. № 50 от 10.02.2021 г. след проведено явно гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 

0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 320 

 

1. Определя основната месечна заплата (ОМЗ) на кмета на Община Две могили, 

считано от 01.01.2021 г., както следва: 

1.1. Божидар Димитров Борисов - Кмет на Община Две могили - 2 400,00 лв. (две 

хиляди и четиристотин лева) основна месечна заплата 

2. Определя основната месечна заплата (ОМЗ) на кметовете на кметства в 

Община Две могили, считано от 01.01.2021 г., както следва: 

2.1. Ангелина Пенчева Начева - кмет на кметство Баниска - 1300,00 лв. (хиляда и 

триста лева) основна месечна заплата. 

2.2. Владимир Стоянов Витанов - кмет на кметство Кацелово - 1300,00 лв. 

(хиляда и триста лева) основна месечна заплата. 

2.3. Лъчезар Георгиев Минев - кмет на кметство Бъзовец - 1300,00 лв. (хиляда и 

триста лева) основна месечна заплата. 

2.4. Недко Стефанов Христов - Кмет на кметство Батишница - 1300,00 лв. 

(хиляда и триста лева) основна месечна заплата. 

2.5. Сетвийе Юсеин Имамова - кмет на кметство Помен - 1300,00 лв. (хиляда и 

триста лева) основна месечна заплата. 

2.6. Исмет Рийзаев Османов - кмет на кметство Чилнов - 1300,00 лв. (хиляда и 

триста лева) основна месечна заплата. 

3. Определя допълнително месечно трудово възнаграждение за придобит 

трудов стаж и професионален опит (ДТВПТСПО) на кмета на общината и кметовете на 

кметства в размер на 1% за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит, 

зачетен по реда на чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната 

заплата и Вътрешните правила за работната заплата в Община Две могили. 

 4. Възлага на кмета на Общината да организира изпълнението на решението. 

 

 Четиринадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 51/10.02.2021 г., относно: 

Общинска програма за намаляване риска от бедствия на Община Две могили за 2021-2025 

година. 

По нея докладва:  

1. Соня Неделчева – Нечева – член на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”: 

Комисията по „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобитото имущество, сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология и други 

дейности” разгледа на свое заседание Общинската програма за намаляване риска от 

бедствия на Община Две могили за 2021-2025 година. 

В първата си част програмата е доста подробна, описани са всички видове 

бедствия, аварии и мястото на Община Две могили. Направен е добър анализ и 

изключително подробен. Но какво се случва в отдел „Дейности за реализиране на 

оперативните цели“ – комисията подробно разгледа тази точка и остана крайно 

неудовлетворена и имаме няколко препоръки към изготвилия докладната. Всичко, което е 

написано е много хубаво, но липсват точно и ясно разписани мерки, като срокове и 

начини на изпълнение. Почистването на деретата, зимното почистване не е включено, 

нищо не е отбелязано за свлачищата и ред други неща. Можеше да бъде по-подробно 

написано, да се знае какво ще бъде направено, все пак това е програма. 

Становището на комисията е с тази забележка програмата да бъде приета. 

 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

51/10.02.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 

21, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общински съвет-Две могили, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинска администрация, във връзка с чл. 6а, ал. 3 и чл. 6д, ал. 2 и 3 от Закона за 

защита при бедствия и спазване на изискванията на Указания за разработването и 

изпълнението на областните и общинските програми за намаляване на риска от 

бедствия по чл. 6г и чл. 6д от Закона за защита при бедствия и Докладна записка с 
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вх. № 51 от 10.02.2021 г. след проведено явно гласуване с 10 (десет) гласа „За”, 0 

(нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 321 

 

1. Приема Общинска програма за намаляване на риска от бедствия на община Две 

могили /2021-2025/. 

 

 Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 52/12.02.2021 г., относно: 

Решение за предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд (ОПФ), 

находящи се на територията на Община Две могили за общо и индивидуално ползване на 

земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на  чл. 37и и чл. 37о от Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2021/2022 

година. 

По нея докладва:  

1. Ивайло Димитров – член на Комисията по „Противодействие на корупцията и 

отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”: 

Ежегодно Общинският съвет приема решение за предоставяне и актуализиране на 

ползването на мерите, пасищата и ливадите. 

 Редът и начинът на отдаването им под наем е регламентиран детайлно в чл. 37и от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Съгласно същия, пасищата, 

мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда 

на чл. 24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ (т.е. без търг или конкурс) на собственици или ползватели 

на животновъдни обекти, в които постоянно се отглеждат пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно 

броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.  

На основание чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, пасищата, мерите и ливадите се разпределят 

между правоимащите, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни 

селскостопански животни, изразени в животински единици (ЖЕ), в зависимост от 

притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, при 

съотношение, както следва: 

1. До 15 дка за 1 ЖЕ в имоти 1 – 7 категория и до 30 дка за 1 ЖЕ в имоти 8 – 10 

категория – за конвенционални породи. 
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2. До 20 дка за 1 ЖЕ в имоти 1 – 7 категория и до 40 дка за 1 ЖЕ в имоти 8 – 10 

категория – за говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни 

(автохтонни) породи. 

3. До 0,15 ЖЕ на хектар, независимо от категорията на имотите - за говеда за мляко 

или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки 

"Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на 

биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство. 

С решението си по чл. 37о, общинският съвет определя размера и 

местоположението на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване и 

правила за тяхното ползване. Решението съдържа годишен план за паша, съгласие за 

предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване, както и 

задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата. 

Лицата, които кандидатстват за разпределение не трябва да имат данъчни 

задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен 

фонд, общинския поземлен фонд и за земи, т.нар. „бели петна” от споразумения за масиви 

за ползване. Същите декларират тези обстоятелства с декларация по чл. 37и, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, представляваща неразделна част от заявлението за кандидатстване по образец, 

одобрен от Министъра на земеделието и храните.  

Процедурата е развита в следващите алинеи на чл. 37и като накратко, тя е 

следната: 

Общинския съвет определя с решение пасищата и мерите за общо и индивидуално 

ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се обявява по 

кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март, като 

разпределението на имотите е за следващата стопанска година, т.е. за 2021/2022 г.  

Кандидатите подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, 

към което прилагат съответните изискуеми документи. 

Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки 

кандидат площ и разпределя имотите за всяко землище по реда и условията на ал. 4 и ал. 6 

(изречение второ и трето). Въз основа на протоколите на комисията, кметът на общината 

сключва договори за наем по цена, определена по пазарен механизъм и за срок не по-

малко от 5 (пет) стопански години. 

В случаите на недостиг на пасища от ОПФ и при подадено заявление от 

правоимащо лице в срок до 10 юни, е предвидена възможност за допълнително 

разпределение на имоти от Държавния поземлен фонд (чл. 37и, ал. 9, 10, 11 от ЗСПЗЗ).  

Останалите свободни пасища, мери и ливади от ОПФ се отдават под наем за срок 

от една стопанска година чрез два последователни търга, като до първия се допускат само 
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собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, а във втория могат да участват и лица, които поемат 

задължение да поддържат площите в добро земеделско и екологично състояние. 

Голяма част от животновъдите с по-малък брой животни не отговарят на 

изискването да са регистрирани като Земеделски производители, което изключи 

възможността да заявяват пасища за подпомагане и да участват с тях по схемите за 

директните плащания и да получават субсидия. Желанието на този тип животновъди е да 

не бъдат възпрепятствани да пасат животните си в съществуващите пасища. 

Интерес за индивидуално ползване на мери и пасища се проявява от така 

наречените „едри” животновъди. Същите отговарят на изискванията за подпомагане по 

схемите за директни плащания и разполагат с необходимия финансов ресурс за 

предварително заплащане на наемната /арендната/ цена при сключване на договор и 

технически средства за поддържане на пасищата в добро състояние. 

Към настоящата докладна записка е приложен списък на свободните имоти за 

индивидуално ползване съдържащ данни за землище, акт за общинска собственост, 

идентификатор на имота по КККР, стар номер на имот по КВС, категория, начин на 

трайно ползване, площ на имота, площ на имота в слой „Площи допустими за 

подпомагане” (ПДП). В списъка са включени имоти, които изцяло или отчасти попадат в 

специализиран слой „Постоянно затревени площи”.  

Част от посочените в списъка имоти са включени в Раздел ІV на годишната 

програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две 

могили за 2021 г., но поради проявен интерес от страна на животновъди са добавени нови 

имоти. 

Важно е да се отбележи, че съгласно чл. 37и, ал. 15 от ЗСПЗЗ, при сключване на 

договори за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, които 

частично или изцяло попадат извън слоя „Площи, допустими за подпомагане”, не се 

дължи заплащане на наемната цена за две стопански години от сключването на договора, с 

което се цели ползвателят да насочи ресурсите си за привеждане на площите в добро 

състояние.  

Докладната записка е разгледана на заседание на четвърта комисия, която излезе 

със становище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

В разискванията по петнадесета точка участие взеха: 

1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Аз имам едно предложение по предложения ни проект на решение. Наистина много 

добре е написано решението, но забелязах една грешка в т. 6 „Определя за общо ползване 

мери и пасища, за пашуване на колективни стада и на животновъди, които нямат 
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собствени или наети мери и пасища, останали извън обхвата на наетите за индивидуално 

ползване.“ Тъй като нямаме предоставен списък на свободните мери, пасища и ливади от 

Общинския поземлен фонд, мисля че думата „определя“ не би трябвало да бъде изписана 

в тази точка и предлагам тази точка да добие следния вид: „т. 6. Дава съгласие за 

предоставяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за общо ползване, 

за пашуване на колективни стада и на животновъди, които нямат собствени или наети 

мери и пасища, останали извън обхвата на наетите за индивидуално ползване.“ 

2. Божидар Борисов – Кмет на общината: 

Съгласен съм с предложението на г-жа Нечева. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

 Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

52/12.02.2021 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.02.2021 година  

 

Относно: Решение за предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския 

поземлен фонд (ОПФ), находящи се на територията на Община Две могили за общо и 

индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда 

на  чл. 37и и чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ЗСПЗЗ) за стопанската 2021/2022 година. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов    

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   
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10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова    

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 11 0 0 

 

След приключване на разискванията по петнадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и 

ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 24а, ал. 6, 

т. 4, чл. 37и и чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

чл. 60, ал. 1 от АПК и чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и Докладна записка с вх. № 52 от 12.02.2021 г. след 

проведено поименно гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 

и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 322 

 

1. Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за 

индивидуално ползване през стопанската 2021/2022 г. 

2. Определя списък с размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите 

за индивидуално ползване за 2021/2022 г. – Приложение № 1, представляващо неразделна 

част от настоящето решение. 

3. Дава съгласие имотите от Приложение № 1, които не присъстват в раздел IV, т. 

1.4. на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 

на Община Две могили за 2021 г. да бъдат включени. 

4. Дава съгласие, към Приложение № 1 и в раздел IV, т. 1.4. на годишната програма 

за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили за 

2021 г. да бъдат включени пасищата, мерите и ливадите, които ще бъдат освободени след 

прекратяване или промяна (съгласно изискванията на чл. 37 м от ЗСПЗЗ) на договорите на 

ползвателите, които не отговарят на изискванията на чл. 37и, ал. 1 и 4 от ЗСПЗЗ и такива 

освободени по искане на наемателите. 

5. Приема Годишен план за паша за 2021/2022 година, Приложение № 2, 

представляващо неразделна част от настоящето решение, което съдържа размера и 

местоположението на мерите и пасищата за индивидуално ползване на територията на 
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съответното землище, правила за ползването на мерите и пасищата на територията на 

общината, задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и 

пасищата. 

6. Дава съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади от Общинския 

поземлен фонд за общо ползване, за пашуване на колективни стада и на животновъди, 

които нямат собствени или наети мери и пасища, останали извън обхвата на наетите за 

индивидуално ползване. 

7. Дава съгласие, при подадени заявления по образец, одобрен от министъра на 

земеделието, храните и горите, до кмета на общината в срок до 10.03.2021 г. от 

правоимащи животновъди да бъде извършено разпределение от комисия, назначена със 

заповед на кмета на общината, за индивидуално ползване на имотите или части от тях, 

попадащи в колона Площ в слоя „Площи допустими за подпомагане” (ПДП) от 

Приложение № 1, съобразно броя и вида на регистрираните от тях пасищни животни. При 

разпределението да се дава предимство на кандидати, които до датата на разпределението 

са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени 

имоти да се разпределят по възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават 

най-малко животински единици. Да се отчита наличието на притежавани или ползвани на 

правно основание от заявителя пасища, мери и ливади. 

8. Дава съгласие, при недостиг на пасища и мери в дадено землище или когато 

заявителя реално ползва за паша площи в съседни землища, да се извършва разпределение 

в землище на съседни населени места до достигане на нормата по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ 

или до изчерпване на имотите от ОПФ. 

9. Дава съгласие, въз основа на протоколите на комисията по чл. 37и, ал. 6 и 7 от 

ЗСПЗЗ, кмета на общината да сключва договори за наем със срок на действие от 5 

стопански години, считано от 2021/2022 г. 

10. Размера на наемната цена за отдаване под наем за индивидуално ползване на 

пасища, мери и ливади от землищата на Община Две могили да се определи по пазарен 

механизъм, чрез изготвяне на Експертни оценки от лицензиран оценител за определяне на 

справедлива годишна наемна вноска за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от 

землищата на Община Две могили. 

11. Дава съгласие, преди сключване на договори, списъка с размера и 

местоположението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване за 

2021/2022 г. по Приложение № 1 да бъде актуализиран с финалния слой „Постоянно 

затревени площи“ и слой „Площи допустими за подпомагане“ за 2021 г. 

12. Дава съгласие, при сключване на договор за имот, който изцяло или частично 

не попада в специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” да не се дължи 
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заплащане на наемната цена за площта извън слоя, като за договорите по т. 8 това условие 

е валидно за две стопански години от сключването на договора. 

13. Дава съгласие, при наличие на останали свободни пасища след извършеното 

разпределение да бъдат проведени последователно търгове за предоставянето им под наем 

първо само на животновъди, а в последствие на животновъди и лица, които поемат 

задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, като договорите 

за наем се сключват за една стопанска година. 

14. Определя начална тръжна цена на имотите, предмет на бъдещите търгове в 

размер на определената наемна цена в т. 10. 

15. Договорите по т. 14, сключени през календарната 2021 г., със срок една 

стопанска година са валидни за 2021/2022 г. 

16. Дава съгласие, пашата в имоти извън обхвата на отдадените под наем имоти да 

е свободна и безвъзмездна за нерегистрирани, съгласно чл. 7 от Закона за подпомагане на 

земеделските производители (ЗПЗП) земеделски стопани. 

17. На основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на настоящето 

решение. 

18. Възлага на кметовете на кметства и кметските наместници в Община Две 

могили контрола по изпълнение и спазване на Правилата за ползване на общинските 

пасища и мери от страна на ползвателите. 

19. Възлага на Кмета на община Две могили да организира изпълнението на 

настоящето решение. 

 

 Шестнадесета точка от дневния ред: 

Доклад от Божидар Борисов с вх. № 54/15.02.2021 г., относно: Приемане 

бюджета на Община Две могили за 2021 г. 

По нея докладва:  

1. Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Всяка година най-важният документ, който се приема това е бюджетът на 

общината, тъй като той определя и приоритетите на самото управление в общината 

Бюджетът за 2021 година е значително по-смел от предходни бюджети и той 

възлиза на 10 718 329 лева, като приходите делегирани от държавна дейност са в размер 

на 6 299 481 лева, а приходите от местни дейности са в размер на 4 418 848 лева. 

Няма да се спирам по отделните параграфи, тъй като бюджетът беше публикуван 

на страницата на общината, беше организирано и обществено обсъждане в сградата на 

читалището в град Две могили, но за съжаление, както всяка година присъстващи нямаше. 
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Дрогото, на което ще обърна внимание е плана на капиталовите разходи, който 

също е доста смел – 1 789 567 лева, от които 568 600 са средства от Републиканския бюджет, от 

делегираните бюджети – 2 000 лева, от собствени приходи 1 500 лева и преходен остатък – 1 

217 467 лева. 

За населанието от общината ще спомена бюджетите на кметствата по населени 

места: 

Кметство село Батишница – 92 000 лева. 

Кметство село Баниска – 119 000 лева. 

Кметство село Помен – 74 000 лева. 

Кметство село Бъзовец – 89 000 лева. 

Кметство село Чилнов – 90 000 лева 

Кметство село Кацелово – 95 000 лева. 

Проекто-бюджетът на Общината за 2021 година беше разгледан на заседаниена 

комисията по бюджет и финанси, която излезе със становище той да бъде приет. 

2. Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” също разгледа на свое заседание 

докладната записка, относно приемането на бюджета на общината за 2021 година. Ние се 

спряхме по-скоро на приходната част касаеща собствените приходи и също на 

капиталовите разходи, които г-жа Ефтимова спомена 

Първо да кажа, че втора комисия приема така предложения ни бюджет, не 

единодушно, но го приема. 

3. Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”: 

Проекто-бюджетът на общината беше разгледан на заседанието и на трета комисия, 

която излезе със становище той да бъде приет в представения му вид. Бюджетът е 

изготвен много добре с много таблици, разбира се винаги може и още, но може би това е 

възможният бюджет. 

Аз имам един въпрос – използвайки символиката образно казано как бихме 

нарекли този бюджет знаейки, че предходните бюджети имаха символични имена. 

4. Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”: 
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Четвърта комисия също разгледа много обстойно проекто-бюджетът и това, което 

можем да кажем по отношение на планираните средства от наеми и продажби на земя са 

напълно изпълними. Като мое лично мнение аз съм казал, че бюджетът има две части – 

приходна и разходна част и в края на годината винаги разходната част трябва да е равна 

на приходната. 

В разискванията по шестнадесета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Това е поредният шести бюджет за Община Две могили, откакто аз съм Кмет и 

както каза и г-н Пенев – много ми допадна наименованието „възможният бюджет“, 

бюджет надгреждащ това, което е правено през предходните години. 

Обръщам се и към гражданите – имаме просрочени вземания в размер на 160 000 

лева, а за връщане нямаме нищо, т.е. общината няма дългове. Това е една бъдеще основа 

за изпълнение на приходната и разходната част на бюджета да бъдат 0:0 и да не 

надвишаваме разходите. 

По отношение на този бюджет – използвам случая да се обърна пак към 

населението, това е хубавото на демкратичните общества, че се дава възможност самото 

население да определя приоритетите и средствата, които постъпват и от държавата и от 

собствени приходи да бъдат насочвани, точно там, където са най-големите проблеми. 

В тази връзка правилата, които са въведени чрез общественото обсъждане и 

даването на възможност на всеки един гражданин на територията на Община Две могили 

да се запознае с това, което му се предлага на база анализи, защото тези средства не са 

много, но не са и никак малко, все пак това са 10 млн. за една малка община като нашата. 

Приоритетите се базират на това, какви са най-големите проблеми, които не са 

никак малко, натрупани с годините, затова средствата, които се насочват са точно за 

решаване на тези проблеми. 

Искам още нещо важно да кажа – при изготвянето на един бюджет, той се прави на 

основата на мандатната програма за управление, програмата за развитие на Общината, на 

различните документи, които се готвят за дългосрочното развитие. Когато изготвяме 

бюджета ние се съобразяваме с всички тези документи, които дават общата визия на 

общината. Също така второстепенните разпоредители в общината също имат своите 

искания и имат своите виждания за развитието на техните структури от тяхната гледна 

точка. Отивайки в тази посока и съобразявайки се с всичко, което те искат, тогава 

разходът ще стане много по-голям от прихода. 

Затова казвам, че този бюджет е възможният бюджет за 2021 година. За да е по-

достъпен и да се разбере от гражданите, които не присъстваха на общественото му 

обсъждане и за да могат да получат по-достъпна иформация за това къде ще отидат тези 
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средства, които се цитираха като суми, бих искал да се покаже, че една голяма част от 

средствата отиват за социални дейности, за здравеопазване, за услугите на гражданите, за 

инфраструктурата и оттам за подобряване на инвестициите в общината. 

Тъй като бюджетът на всяка община без значение дали е голяма или малка той 

обхваща много сфери, затова сме се стремили при изготвянето на инвестиционната 

програма, на състоянието на капиталовите средства, които са твърде малко, за да можем 

да решим всички проблеми, една част от капиталовите ги насочваме за проектирания, за 

да можем да имаме готови проекти за тези инфраструктурни обекти, които трябва да 

бъдат отремонтирани. 

Ще се опитам да бъда максимално кратък, за да не отегчавам аудиторията, но и ще 

се опитам да запозная повечето хора с основните неща. 

Разходната част, това с което ние започваме годината и трябва да сме си го 

заделили – това са данъците върху приходите от стопанска дейност 12 664 лева. Още един 

път давам информацията за ДДС, искам да се знае, защото е много важно – ако на 

фирмите и на бизнеса е дадено правото да си теглят т.нар. ДДС, то на общините не се 

тегли, а всичко това, което сме го извършвали като услуги ние го внасяме в 

Републиканския бюджет, т.е. ДДС-то си остава за сметна на общината, а оттам и за сметка 

на населението. Сумата за ДДС е предвиждаме на база предишни години в размер на 

65 000 лева. 

Отиваме пак на темата чистота – от 01.04.2021 година ще бъдат поставени 

гондолите за зелената маса и оттук искам да апелирам гражданите да разделят отпадъците. 

Има създадени условия и ако всеки един от нас спазва тези правила, разходите ще 

намаляват и средствата, които ще се освободят ще бъдат насочвани пак към населението 

за закупуване на нова техника, на нови кошчета за боклук, контейнери и т.н. Откакто е 

закрито нашето депо, наши несъвестни граждани продължават да се изхвърлят боклуците 

около град Две могили, докато в селата нещата са малко по-спокойни. Тази седмица пак 

обикалях покрайнините и там където есента беше почистено има места където пак са 

извърляни отпадъци, камари със строителен отпадък. Най-лошото е, че освен строителен 

отпадък виждам и шишета стъклени, пластмасови, найлони и всичко, което може да бъде 

изхвърлено, където трябва. Поради тази причина една част от средствата, които ги 

събираме сега пак ще бъдат изхарчени точно в тази насока – почистване околностите на 

град Две могили. 

Многократно са ми казвали граждани – от страна на Общината да имало хора, 

които да пишели актове. Разберете, че и от Общината, тези които ще пишат актове те пак 

получават заплати, това пак са разходи за сметка на данъците. Вместо да даваме тези 
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средства на фирма, която да пише актове, много по-лесно би било ако тези правила се 

спазват. 

Само за издръжка на депата по чл. 60 и чл. 64, това го казвам малко по-простичко – 

за всеки един тон, който ние извозваме от Община Две могили на регионално депо Бяла 

плащаме, освен за заплати, за извозване, за депониране и т.н. Тези суми, които ние 

плащаме по чл. 60 и чл. 64 отиват на сметки в РИОСВ, но са за сметка на общината и 

целта им е с годините да се съберат и да се използват за рекултивиране на депото в Бяла, 

когато му дойде времето. Тогава вече няма да бъдат даване средства нито от 

Републиканския бюджет, нито Европейски средства. Сумата само за отчисления за 2021 

година е в размер на 147 764 лева. Издръжка депо – на всеки тон общината плаща 47 лева 

за депонирането и обработването на боклука отделяме средства в размер на 135 000 лева. 

ПУДООС имаме заем 91 000 лева за тази година предвиждаме да бъдат разплатени. 

„Красива България“, сградата която ще бъде залегната и в инвестиционната програма и 

знаете, че за да бъдем одобрени по тези проекти частта на финансирането от страна на 

общината трябва да е по-голяма от тази, която се отпуска от страна на държавата и за тази 

година имаме 240 000 лева за сградата на бившето БКС, където ще бъде поместено новото 

общинско предприятие. Ще бъде извършен основен ремонт на тази сграда с дограми, 

изолации, парно отопление, бани и тоалетни  и т.н. За този ремонт са предвидени 240 000 

лева, от които 221 000 лева ще са от капиталовите разходи, а останалата част ще са от 

собствени средства. 

Програмите, които вървят в общината и хората, които се назначават в тях за 

определен период от време, заплатите които им се плащат не са само от държавата, а 

разходи прави и общината – тук са 115 382 лева. По проекти на училища, това което е 

заложено от директорите за квалификация на учителите се отделят средства в размер на 

73 360 лева.  

Общо тези разходи без всичко друго, което вече е определено и трябва да бъде 

платено е в размер на 880 877 лева. 

По предприятия и второстепенни разпоредители ще казвам общия бюджет и това, 

което е необходимо за дофинансиране от страна на общината, за да е ясно на гражданите. 

Нека да видят гражданите къде отиват тези средства – те са насочени главно в сферата на 

социалните дейности. 

1. ОП „Обществено хранене“ – към настоящия момент осигуряма топла храна на 

близо 400 човека на територията на общината. Общинското предприятие се финансира 

основно от собствени приходи и бюджетът му е в размер на 363 073 лева. ОП рабите 

пещерата и хижата и барчето, откъдето идват приходи в размер на 166 920 лева и 196 153 

лева остават за дофинансиране от страна на общината. 



 55

2. ЦОП – социална дейност. Бюджетът му е в размер на 169 520 лева, от миналата 

година имат остатък в размер на 8 257 бева и така с тях бюджетът им става 177 777 лева. 

Тази институция е изцяло на държавно финансиране, в което те се побират и няма нужда 

общината да ги дофинансира. 

3. ЦНСТ – социална дейност и ДЦПЛУ също е социална дейност, двете услуги съм 

ги обединил, като бюджетът на ЦНСТ е в размер на 267 075 лева, а на ДЦПЛУ е в размер 

на 93 590 лева. Преходен остатък от миналата година имат в размер на 35 690 лева и така 

общият им бюджет става в размер на 369 355 лева. Те също изцяло са на държавна 

издръжка, побират се в тези средства и не се налага общината да дофинансира. 

4. ДГ в град Две могили с яслената група, която открихме и филиала в село 

Кацелово – държавното финансиране е в размер на 582 213 лева. Тук искам само да кажа, 

че от 582 213 лева държавна субсидия, 550 270 лева са за фонд работна заплата на 

персонала. Всичко, което е поискано от нас и е предвидено като приоритети, бюджетът им 

възлиза в размер на 715 767 лева и като махнем 582 213 лева доржавно финансиране, за 

дофинансиране от страна на общината остават 133 554 лева и като махнем таксите, които 

се събират в размер на 24 090 лева, остават за дофинансиране от наша страна 109 464 лева. 

5. ДГ село Баниска с филиала в село Бъзовец – държавната субсидия е в размер на 

262 556 лева с преходния остатък, който имат от миналата година благодарение на 

ремонтните дейности, които се направиха в Баниска. Общата сума, която искат от нас е в 

размер на 302 930 лева, от тах като приспаднем 262 556 лева, остават 40 374 лева и като 

махнем таксите, които се събират в размер на 8 882 лева, остават за дофинансиране от 

страна на общината 31 492 лева. Тук искам да кажа само, че част тази сума ще бъде 

насочена към ремонта, който върви в момента във филиала в село Бъзовец. Ще се махне 

отоплението на твърдо гориво, като на негово място ще бъде изградено котле не пелети, с 

което ще се отоплява цялата сграда. 

6. ЦПЛР – ОДК, това е още една социална услуга за нашите деца. Държавната 

субсидия там за тази година е в размер на 42 480 лева. Само фонд работна заплата, която 

трябва да осигурим е в размер на 121 752 лева. Тези средства, заедно с останалите разходи 

за горива, ток, материали, външни услуги, материали и т.н. правят общо 140 332 лева. От 

тях като приспаднем държавното финансиране в размер на 42 480 лева, остават за 

дофинансиране от страна на общината в размер на 97 852 лева. Считам, че това не е никак 

малко, което общината дава, за да могат децата на община Две могили да ползват тази 

напълно безплатна услуга. 

7. Автогара – до миналата година разходите бяха около 20 000 лева на година, тази 

година предвиждаме 11 000 лева изцяло от местни дейности. Знаете, че там бяха две 

работни места, остана едно, направихме ремонти и там и затова паднаха и разходите. 
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8. Пункт за управление – оперативни дежурни. Пункта за управление е от 3 човека, 

оперативните дежурни са 5 човека, т.е. 8 човека. За тях получаваме държавна субсидия в 

размер на 98 560 лева и в тази сума ние трябва да се поберем за заплати, но тук за разлика 

от служителите в общинска администрация им се предвиждат средства и за клас 

прослужено време. От миналата година започнахме да закупуваме и работно облекло. От 

98 560 лева, фонд работно заплата е 98 285 лева, тук се отпускат още 2 000 лева за 

офисите на военно – отчетните бюра. И тук няма да има дофинансиране от страна на 

общината, защото ще се поместим в тази сума. 

9. Медицински сестри – дейност, която се финансира на брой деца, които 

обслужват медицинските сестри по училища и детски градини. Сумата, която се дава е 

64 025 лева, фонд работна заплата за 4 медицински сестри е в размер на 62 000 лева, пътни 

и командировъчни в размер на 1 300 лева или общо 63 319 лева. От 64 025 лева като 

извадим 63 319 лева остават 706 лева, които за съжаление трябва да ги върнем, не можем 

да ги използваме. 

10. Стихийни бедствия – отделяме 10 500 лева от местни дейности, т.е. общински 

средства. 

11. Клуб на пенсионера – 15 909 лева от местни дейности, като в тях предвиждаме 

и по 4 лева на човек за празника на пенсионера и на хората с увреждания, които са общо 

396 човека по 4 лева или сумата, която се дава за провеждане на празника е в размер на 

1 584 лева. 

12. Временна заетост за застраховки – 930 лева от страна на общината. 

13. Издръжка на сградата на поликлиниката – 2 164 лева отделяме от страна на 

общината. 

14. Водоснабдяване и улични чешми – предвиждаме разходи от страна на общината 

в размер на 1 612 лева. 

15. Улично осветление – проблем, който е постоянен от дълги години. Средствата, 

които залагаме за тази година са в размер на 100 422 лева. Тук искам да бъда малко по-

подробен, тъй като има много изисквания от страна на гражданите за качеството на 

осветлението – ел. енергията за цялата община, която плащаме е в размер на 69 600 лева; 

материали за закупуване на улични лампи – 22 500 лева; гориво автовишка – 2 000 лева; 

материали и ремонти на вишка – 4 200 лева; абонаменти, технически прегледи на 

автовишката – 1 705 лева; застраховки, данъци и винетки – 417 лева или общо всичко това 

възлиза на 100 422 лева, които са за сметка на общината от местни приходи. 

16. Фракция – имаме остатъци от миналата година, които са складирани, тази 

година предвиждаме разходи в размер на 5 000 лева. От миналата година имаме преходен 
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остатък от капиталивата програма за улиците в Острица, Чилнов и Две могили в размер на 

72 333 лева. 

17. Озеленяване във всички населени места – отделят се 6 900 лева от страна на 

общината. 

18. Добив на дърва за общината – 19 800 лева от общината. 

19. Услуги и материали за обработка на терени за кърлежи – тази година 

предвиждаме и по населените места да се пръска за кърлежи, не само в Две могили, затова 

от страна на общината разходите са в размер на 11 900 лева. 

20. Чистота – сумата, която събераме от ТБО е в размер на 600 000 лева. ФРЗ за 

сметосъбиране и за почистване на териториите е в размер на 479 490 лева, тази година 

предвиждаме закупуване на облекло в размер на 1 200 лева, материали за резервни части 

на техниката за работниците в размер на 42 900 лева, външни услуги 23 770 лева, текущ 

ремонт на техника и машини 21 600 лева, застраховки и данъци 5 435 лева, горива на 

камиони, шасита, косачки и храсторези 98 560 лева или общата сума тук е в размер на 

672 955 лева. 72 955 лева остава разход, който не е покрит от ТБО и остава отново за 

сметка на общината. 

21. Спортни бази и терени – за поддръжка на терени предвиждаме 6 550 лева; 

спортен календар – 1 000 лева, тъй като много от мероприятията са към МКБППМН; 

колоездачната обиколка на „Дунав ултра“, която минава оттук от доста години – 2 500 

лева; за футболния клуб без поддръжката на терена отделяме 15 000 лева; тенис на маса – 

4 000 лева или всичко общо тук става 29 050 лева, които са осигурени от страна на 

общината. 

22. Къща – музей – 3 152 лева от страна на общината. 

23. Обреден дом – тук имаме една щатна бройка – гробар – 17 562 лева от страна на 

общината, като в тази сума влизат разходи за ФРЗ, изкопаване на гробове, вода, гориво за 

катафалката, външни услуги, материали, застраховки, данъци и винетки за катафалката. 

24. Култура – за фестивали читалища в 4 населени места 6 500 лева и празници и 

събори 24 330 лева или общо сумата е в размер на 30 830 лева финансирани от страна на 

общината. 

25. Лесовъдна дейност – 6 300 лева от страна на общината. 

26. Зимно поддържане – държавната субсидия за 2021 година тук е в размер на 

159 300 лева, плюс неизразходени средства от 2019 и 2020 година в размер на 198 002 

лева, т.е. тук имаме един доста добър ресурс, с който разполагаме и ще го използваме за 

пътната маркировка. Имаме възможност с тези средства да закупим и техника за 

снегопочистване, която ще се използва за опесъчаване.  

27. Пазар – 1 360 лева от страна на общината за пръксане, ел.енергия и вода. 
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28. Други дейности по икономиката – две хигиенистки в общината плюс един 

шофьор – за ФРЗ 38 103 лева изцяло от местни дейности и за сметка на общината.  

29. Заплати общинска администрация – кметове плюс кметски наместници 235 300 

лева, които са изцяло държавна субсидия, няма финансиране от местни дейности. За 

общинска администрация, която е 35.5 щ.бр. разходите за заплати изцяло от държавни 

дейности са в размер на 665 700 лева, за администрация – 16 човека, където предвиждаме 

и граждански договори ако се наложи, по ПМС 66 имаме две длъжности, тук са и 

служителите в кметствата по населените места или общо стават 291 993 лева. 

Или най-общо казано държавното финансиране за заплати е 901 000 лева и 291 993 

лева дофинансиране от страна на общината от местни дейности. 

30. Общински съвет – трудови разходи в размер на 160 980 лева, издръжка – 

телефон, материали, копирни услуги, командировки и т.н. в размер на 9 000 лева, 

представителни разходи 2 000 лева и помощи по решение на ОбС в размер на 10 000 лева 

или бюджетът на Общинския съвет е в размер на 181 980 лева от страна на общината 

По инвестиционната програма, която е обвързана с капиталовите разходи и с 

проектите, които се изпълняват – като обща информация 568 600 лева са ни предоставени 

от държавата за капиталови разходи. Тази сума не е достатъчна нито за основни ремонти 

на улици, нито за основни ремонти на сгради. За това сме се стремили тази сума да бъде 

използвана най-целесъобразно и да надгради нещо, което сме започнали, да го довършим 

и да подготвим проекти за разрешаване на някои приоритетни проблеми за 

кандидатстване за финансиране от Републиканския бюджет или Европейски средства. 

Започвам по „Красива България“, проект по който сме одобрени за сградата на 

бившето БКС, където ще се помещава новото предприятие „Чистота“, надявам се до м. 

юни, юли ремонтът да приключи. Тук сумата е в размер на 221 000 лева от страна на 

общината. За фитнес на открито – стрийт фитнес, кандидатствахме миналия месец, там 

сумата е в размер на 50 000 лева. Ще бъде изграден на мястото на бившата детска 

площадка на центъра зад шивашкия цех. Тук отделяме 1 440 лева за съпътстващи раходи 

от наша страна.Ремонта на ДГ в Две могили, който се извършва в групите в размер на 

23 379 лева.  

Както знаете декември месец получихме по ПМС сумата от 1 млн. лева за ремонт 

на улици. Така или иначе те ще бъдат ремонтирани на инженеринг, имахме сумите само 

предварително, с които ще кандидатстваме, за да знаем колко ще струва самия ремонт на 

улиците – това са улиците „Н. Й. Вапцаров“, това е улицата от автогарата надолу покрай 

поликлиниката с изграждане на тротоари и бордюри, кът за отдих в градинката към ул. 

„Хр. Ботев“. Следващата улица това е ул. „Вит“, на която и беше сменен водопровода. 

Следващата улица е „Иван Вазов“ покрай църквата, там също беше подменен 
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водопровода. В този 1 млн. лева влизат ул. „Христо Ботев“ и една улица в село Помен. За 

тези улици, които казах отделяме средства в размер на 2 700 лева за съпътстващи разходи. 

Дерето в село Широково, което създава проблеми не само на хората в село 

Широково, а и на живеещите в съседните села, тъй като това е основния път от Две 

могили до тези села. Тук е момента да ви запозная, с писмо миналата седмица от 

Директора на Областно пътно управление – Русе, съм информиран, че тази година ще 

започнат СМР на път III – 5001 от Две могили до Острица и ще бъде отремонтиран и този 

участък. Тук заделяме сумата в размер на 2 210 лева. 

Въздушната мрежа, която беше изградена към депото в Две могили, което беше 

рекултивирано, тази година предвиждаме още 12 666 лева и за поставяне на камери и 

захранването им още 8 270 лева, за да можем да осигурим мониторинга в следващите 30 

години на рекултивираното депо.  

Предвиждаме осигуряването на 45 000 лева за доставянето на ел. енергия в 

гробищния парк в град Две могили.  

Изграждане на оптика в село Пепелина, проблем, който от дълги години жителите 

на село Пепелина, а дори и на Широково страдат, тъй като покривността на мобилните 

оператори е твърде слаба. 

По отношение на чистотата, тъй като е ДМА и от няколко години поддържаме 

уличните платка, като изрязваме клони и дървета и изводът, който си направихме е че 

това, което го изрязваме оттам нататък трябва да го товарим на ремаркета и да го 

извозваме и да се чудим къде да го складираме. Затова тази година предвиждаме 

закупуването на дробилка за унищожаването на тези клони, сумата тук е 10 000 лева. 

Храсторез и клонорези два броя, също са ДМА, в размер на 4 800 лева. 

Предвиждаме и закупуването на офис – контейнер, тъй като в село Пепелина 

кандидатстваме по ПУДООС за изграждане на паркова територия и целта ни е там да се 

постави и този офис-контейнер, средствата за закупуването, на който са в размер на 11 800 

лева. 

В центъра на град Две могили, многократно са публикувани снимки на детската 

площадка за замърсяване, чупене на съоръженията и т.н. Тъ като, както знаете там да 

изградине съоръжения за две групи от коренно различни хора – едните са за малки деца с 

майки, а другите за по-големи деца, затова сме предвидили там премахването на 

съоръженията за по-големите деца и закупуването на съоръжения за по-малките да могат 

да се отделят, защото за мен това е крайно нецелесъобразно. Сумата тук е 5 800 лева. 

Програмния продукт, който е многоезичен и е вързан с услугите на гражданите, 

които се осъществяват. Сумата е в размер на 840 лева. Тази година също предвиждаме 

средства за подмяна на компютрите в общинска администрация в размер на 5 500 лева. 
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Тази година предвиждаме и за селата Пепелина, Широково, Кацелово и Каран 

Върбовка събирането на кметства със здравни участъци в едни сгради, ремонтирането им 

и закупуването на пелетни камини. 

Отиваме на проект „Център Две могили“, който ще го оставим за другата година, 

тъй като излязоха други по-приоритетни неща през тази година. 

Изграждане на паркинг с навес в района около поликлиниката и вътре в двора на 

поликлиниката предвиждаме тази година с общински средства да си платим този проект и 

още едно място в Две могили ще придобие по-добър облик. Там е и Центъра за 

обществена подкрепа, които пък със собствени средства ще участват за изграждането на 

външен асансьор, за да може да се осигури достъпна среда на хората, които ползват тази 

услуга. 

Улиците, които залагаме да се проектират и да се ремонтират – започваме с улица 

„Струма“ в село Могилино, която минава покрай гробищния парк; ул. „Ангел Кънчев“ в 

град Две могили; ул. „Рила“ в град Две могили, това е улицата точно до пазара на града; 

ремонт на моста в село Помен, знаете че и там имаме готов проект и търсим финансиране; 

ул. „Камчия“, която е на изхода на град Две могили посока Тръстеник, това е улица, която 

доста често се използва и заделяме 30 000 лева за ремонт и тази улица. Предвиждаме 

изграждане на отопление в кметство село Широково. 

В общи линии това е, с което исках да запозная гражданите и както виждате нещата 

са насочени към гражданите, а не към някой отделен човек. Знам, че има много проблеми, 

има много неща, които трябва да бъдат завършени, работи се по много направления, но не 

може всичко да се случи наведнъж.  

Наистина се надявам този бюджет да бъде наистина „възможният бюджет“ и в края 

на годината да постигнем всичко това, което сме го заложили. 

2. Румен Марков – Общински съветник: 

 Аз ще взема отношение като председател на групата съветници от ПП ДСД към 

Общинския съвет, за да обясня нашия вот, който ще е „Въздържал се“. 

 Първо ще кажа, че увеличението на бюджета с 530 000 лева в по-голямата си част е 

във връзка с увеличението на делегираните бюджети на учебните заведения. Може да се 

каже, обаче че от 10 718 000 лева над 6 000 000 отиват за заплати или 57 % от общия 

бюджет. Другото, което прави впечатление е при намаляването на собствените приходи, 

които се очакват, като например заложени приходи за 2020 година в размер на 700 000 

лева, отчетът е 300 000 лева, за 2021 година са предвидени очаквани приходи в размер на 

778 000 лева, това са със 78 000 лева повече. 

Капиталовата програма – програма, която е прекалено обхващаша всичко. За 

ремонта на ДГ в село Бъзовец, няма значение че са по постановляние, смятаме че над 
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300 000 лева е прекалено, при условие, че ако отидем на проверка дали ще видим 15 деца 

…? Тези средства можеха да се предвидят за нещо друго. 

Имам въпрос отделно от групата – ремонтът на тротоарите в град Две могили – 

какво се случва с тях? 

Относно Красива България – смятаме, че даването на 240 000 лева за ремонта на 

тази сграда е неразумно и неудачно. За съжаление не можахме да вземем заема от 

ПУДООС и отпаднаха повечето от планираните неща, като кофи и контейнери и вземаме 

само един камион сметосъбирач, който е на стойност близо 200 000 лаве, което е 

увеличението на приходите от ТБО. Поглеждаме § 24 00 – приходи и доходи от 

собственост – индикативната програма, дадени са от 2019 година до 2023 година. За тази 

година са в размер на 778 000 лева, а догодина спадат вече към 200 000 лева. Притеснява 

ме, че това е прекалено оптимистично и неизпълнимо. За наем от земя тази година са 

предвидени близо 80 000 лева повече.  

 Освен това, сумата от несъбраните вземания за 2020 година е твърде висока – 

надявам се да бъдат събрани по най-бързия начин – 160 000 лева и дано тази година да 

няма такива длъжници, да се вземат мерки навреме. 

И последно ще кажа за просрочените задължения, както кметът на общината каза, 

че нямаме просрочени задължения – приложение 12 е план-графика за обслужване на 

просрочените задължения през 2021 г. В колона 5 е записано, че към 31.12.2020 година по 

§ 6102 са 41 480 лева, които ще бъдат изплатени през първото тримесечие и имаме едни 

441 000 ева, които висят вече от няколко години от т.нар. воден цикъл. Въпросът ми е има 

ли някакво развитие по това дело? 

3. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Бюджетът е такъв, какъвто кметът на Общината ни го е предложил, това са 

неговите виждания. Повечето неща сме ги говорили доста на дълго и широко последните 

около 6 месеца, така че сега няма смисъл да се повтаряме. 

Аз имам, обаче едно конкретно предложение – ще започна с това, че доста неща се 

направиха в село Баниска, но въпреки всичко това е селото с най-компрометираните 

улици. 

Затова ще си позволя да направя една промяна, не в проекта на решение, а в 

приложение 5 – във функция 06 Жилищностроит.благоустр.комун.стоп. и опазване на 

околната среда от § 51 00 да бъде дописано «Ремонт и реконструкция на ул. «Централна» 

в село Баниска – ППР», в графа 1 – 1000 лева и в графа 3 също 1000 лева. Тези средства 

могат да се вземат от същата функция, където имаме видеонаблюдение на сметището в 

град Две могили и доколкото разбрах все още не е изградено, така че от там могат да се 
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вземат 1000 лева. По този начин няма да се наруши бюджета и решението на общинския 

съвет, това е една символична сума, която може да се отдели за тази улица. 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Започвам с въпроса на г-жа Нечева – не 1000, а може би от 3000 до 5000 лева ще се 

опитаме да отделим за тази улица, но това ще стане с промяна на капиталовата програма 

следващия месец, тогава ще го обсъдим по-подробно откъде ще бъдат предвидени. 

По отношение на въпросите на г-н Марков – по порвия въпрос, че 57 % са само за 

заплати, както казах и в началото ние гоним стандартите на Европа и въпреки, че 

заплатите не са стигнали още Европейските, те представляват 57 % от общия бюджет. Да, 

така е, но проблемът е не, че са увеличени толкова заплатите, а че се дава по-малка сума 

на общините. 

По отношение на намаляване на собствените приходи – така или иначе тази 

пандемия оказва своето влияние, има фирми и оттам минаваме и на просрочените 

вземания, които са в размер на близо 200 000 лева. Предприел съм действия за голяма част 

от тези вземания, така че се надявам, това което можем да си го съберем. 

По отношение на ДГ в село Бъзовец за голямата сума, която е заделена, знаете че 

това са целеви средства, които се отпускат специално за това през междуведомствената 

комисия за бедствия и аварии. Няма как тези средства да бъдат насочени за друго място. 

По отношение на ремонта на тротоарите – това са финансови изисквания и трябва 

всеки един разход, който се прави за ремонти да бъде описан. Улица „Ю. Гагарин“ знаете, 

че това е една от улиците, която се ремонтира с Европейски средства, а тротоарите, които 

се ремонтират са в размер на 40 000 лева, а не са собствени средства, които са отпуснати 

за ремонт на други тротоари. 

По отношение на ремонта по Красива България на сградата, че е неудачно – още 

един път ще кажа, че като добър стопанин на сградния фонд, който се води на общината 

по редица изисквания ние всяка година плащаме застраховки за всяка една сграда. 

Сключваме договори със застрахователни компании и напомням и на гражданите, че до 

края на 2022 година всички сгради трябва да имат паспортизация за енергийна 

ефективност. Включително и всички сгради, собственост на Общината трябва да са 

снабдени с такива паспорти. 

По отношение на просрочените задължения – сумата, която беше цитирана е 

разплатена и ние нямаме нищо неразплатено. Единственото, което остава е по т.нар. воден 

цикъл. В момента водим дела за възстановяване на тази корекция, към момента делото е в 

Софийски градски съд, което трябваше да бъде м. октомври, но го отложиха за м. март. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 
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 Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

54/15.02.2021 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.02.2021 година  

 

Относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2021 г. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев   + 

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов    

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов    + 

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков   + 

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова    

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 8 0 3 

 

 След приключване на разискванията по шестнадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет, на основание чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси, 

предлагам на Общински съвет гр. Две могили на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 

1, т. 6 и във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните 

финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2021 г., ПМС № 408/2020 г. и Наредба № 6 за условията и реда за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
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следващите три години и за съставяне и приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на община Две могили и Докладна записка с вх. № 54 от 

15.02.2021 г. след проведено поименно гласуване с 8 (осем) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

„Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 323 

 

1. Приема разпределението на средствата от преходния остатък през 2021 г. 

съгласно Приложение 1. 

2. Приема бюджета на ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ за 2021 г., както следва: 

 

2. По прихода /Приложение 2/ 10718329 

 

2.1. Приходи за делегирани от държавата дейности, в т.ч. 6299481 

2.1.1 Обща допълваща субсидия 5688596 

2.1.2 Собствени приходи на звената на делегиран бюджет  38446 

2.1.3 Временно съхранявани средства -73360 

2.1.4. Преходен остатък от 2020 г. 645799 

   

2.2. Приходи за местни дейности, в т.ч. 4418848 

2.2.1 Данъчни приходи 585600 

2.2.2 Неданъчни приходи 1688103 

2.2.3 Обща изравнителна субсидия 935100 

2.2.4 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности 568600 

2.2.5 Трансфери -614448 

2.2.6. Временни безлихвени заеми -115382 

2.2.7. Погашение по дългосрочни кредити  

2.2.8. Друго финансиране 49744 

2.2.9. Преходен остатък от 2020 г. 1321531 

   

2.3. По разхода 

 

10718329 

 разпределен по функции, групи, дейности и параграфи 

/Приложение 3 и 4/ 
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2.3.1 Разходи за делегирани от държавате дейности 6299481 

2.3.2 Разходи за местни дейности 4120355 

2.3.3 Разходи за допълнително финансиране на делегираните от 

държавни дейности със средства от собствени приходи и от 

изравнителна субсидия 

298493 

   

2.4. Утвърждава бюджетно салдо / по общинския бюджет, изчислено на касова 

основа в размер на /минус/ -1967330 лв. дефицит. 

3. Приема инвестиционната програма за 2021 г. в размер на 3089753 лв. съгласно 

Приложение 5. 

4.1. Утвърждава разходите за заплати през 2021 г., за делегираните от държавата 

дейности, без звената от системата на народната просвета, както следва: 

 

Функция, дейност 

Средства за 

брутни трудови 

възнаграждения 

Делегирани от държавата дейности  

Отбрана и сигурност 79393 

ЦПЛРИСКИОНИС 33838 

Здравеопазване 71774 

Соц. осигуряване, подпомагане и грижи 315431 

4.2. Определя числеността на персонала и разходите за заплати през 2021 г. за 

местните дейности, както следва: 

Функция, дейност Численост 

на персонала 

Средства за 

брутни трудови 

възнаграждения 

Делегирани от държавата дейности   

Общинска администрация  47,5 733891 

Местни дейности   

Общинска администрация 16 167040 

ЦПЛРИСКИОНИС 4,5 10410 

Клуб на пенсионера и клуб на инвалида 1 9735 

Чистота 40 392587 

 

Обреден дом 1 9250 

Упр-е, контрол на автотранспорта 1 8164 
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Други дейности по икономиката 3 31550 

5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

5.1. Членски внос        10283 лв. 

5.3. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет  10000 лв. 

5.4. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел, читалища и 

други, както следва: 

№ по 

ред 

Наименование Разчет за субсидия 

/лева/ 

1. Читалища 201728 

2. Финансиране на футболен клуб 15000 

3. Финансиране на тенис клуб 4000 

 Всичко: 220728 

6. Приема следните разчети за целеви разходи в местни дейности: 

6.1. Социално-битови разходи в процент от начислените трудови 

възнаграждения по трудови правоотношения – с изключение на 

училищата 

1,5 % 

6.2. Лимит за представителни цели и международна дейност на кмета на 

общината 

4000 

6.3. Лимит за представителни цели на Председателя на Общински съвет 2000 

7. Утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ за населените места с 

кметски наместници съгласно приложение 6. 

8. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни 

разноски /приложение 7/. 

9. Утвърждава бюджета и числеността на персонала на общинското предприятие 

„Обществено хранене” за 2021 г съгласно приложение 8. 

10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 

съюз  в размер на 1889137 лв. съгласно Приложение 9 

11. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 

2021-2023 г. съгласно приложение 10 

12. Определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2021 г., както следва: 

Кметство Батишница 

Кметство Баниска 

Кметство Помен 

Кметство Бъзовец 

Кметство Чилнов 
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Кметство Кацелово 

СУ Две могили 

ОУ с. Баниска 

ЦПЛРИСКИОНИС”Д-р Пангелов” 

ДГ „Св. св. Кирил и Методий” Две могили 

ДГ „Първи юни” с. Баниска 

ЦОП 

ОП”Обществено хранене” 

ЦНСТВХУИ Две могили 

ДЦПЛУИ 

ПГСС „К. А. Тимирязев” 

13. Определя максималния размер на дълга, както следва: 

13.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2021 г. 600000 

13.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2021 г. 0 

13.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към 

края на 2021 г. 

600000 

13.4. Намерения за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2021 г. съгласно 

приложение 11. 

14. Определяне максимален размер на новите задължения за разходи, които могат 

да бъдат натрупани през 2021 г. по бюджета в размер на 5100 х.лв. 

15. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да 

бъдат поети през 2021 г. в размер на 6400 х.лв. 

16. Определя размера на просрочените задължения от 2020 г., които ще бъдат 

разплатени от бюджета за 2021 г., съгласно приложение 12 

17. Определя размера на просрочените вземания от 2020 г., които се предвижда да 

бъдат събрани през 2021 г., съгласно приложение 13. 

18. Дава съгласие кметът на общината да направи предложение до министъра на 

финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за 

финансиране на разходи за извършване на неотложни ремонти на общински пътища, на 

улична мрежа и на сгради публична общинска собственост по реда на чл. 89 от ЗДБРБ за 

2021 г. в размер на 142 590 лв. по обекти съгласно приложение 14. 

19. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

19.1. В частта на делегираните от държавата дейности – мeжду утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 

делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от 

държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 
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19.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

19.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или 

неотложни разходи. 

19.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на 

постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на 

дарителя, донора. 

20. Възлага на кмета: 

20.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

20.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да го утвърди. 

20.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 

увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

20.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях. 

20.5. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации, звена и 

субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната и 

финансова дисциплина и разписаните правила по Система за финансово управление и 

контрол, до неговото преустановяване. 

21. Упълномощава кмета: 

21.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо 

финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при 

условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата 

дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се 

променя предназначението на средствата в края на годината. 

21.2. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 

общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за плащания по 

проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни 

програми, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито 

бюджет е част от общинския бюджет. 

21.3. Да ползва временни безлихвени заеми от наличностите по сметки за чужди 

средства за текущо финансиране на одобрени по бюджета на общината разходи или за 

плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 

международни и национални програми със срок на възстановяване 31.12.2021 г. 

22. Дава съгласие кметът на общината  
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22.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове и на други донори, по международни, национални и други 

програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за 

изпълнение на общинския план за развитие. 

22.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

23. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета. 

 

 Общинският съветник Румен Манолов Марков напусна залата по уважителни 

причини. 

 

 Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 55/16.02.2021 г., относно: 

Приемане на „Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Две могили и 

резултатите от нейното управление по видове и категория на обекта“. 

По нея докладва:  

1. Галя Додева – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Един от най-важните документи е отчетът за състоянието на общинската 

собственост и резултатите от нейното управление.  

През 2020 г. са съставени 211 бр. Актове за общинска собственост. 

През отчетния период, са деактувани и отписани общо 6 броя общински имоти. 

Подготвени и обявени са 19 броя тръжни процедури и са проведени 9 броя 

общински търгове с явно наддаване за продажба, отдаване под наем и аренда на имоти 

общинска собственост. В резултат на проведените търгове са изготвени и сключени 10 

броя договори за отдаване под наем и 8 договора за продажба на имоти. 

Всички приходи от управление на имотите общинска собственост са 219 952.16 лв. 

През 2020 г. неизплатените задължения към общината,са в размер на 174251,58 лв. По 

този повод общинска администрация е предприема действия за събиране на 

неизплатените задължения. 

Извършени са 6 броя разпоредителни сделки с имоти общинска собственост и е 

проведена процедура за продажба на движима вещ. Приходите от разпореждане с 

движимо и недвижимо имущество общинска собственост са общо в размер на 74 648,40 

лв. 
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Реализирана продажба на дървесина  възлиза на 51 180,15 лева без ДДС. 

Съгласно съществуващата нормативна база за изпълнение параметрите, заложени в 

бюджет 2021 г., общинска администрация ще проведе необходимите организационни и 

административни мерки по отношение на управлението и разпореждането с общинската 

собственост. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание отчета и излезе 

със становище той да бъде приет в представения му вид. 

 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 

 

 Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

55/16.02.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По седемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 66а от Закона за общинската собственост, чл. 4, ал. 3 от Наредба 

№ 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 

собственост в Община Две могили, област Русе и чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 55 от 

16.02.2021 г. след проведено явно гласуване с 10 (десет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 324 

 

1. Одобрява „Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Две 

могили и резултатите от нейното управление по видове и категория на обекта“ за 2020 г. 

 Приложение: „Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Две 

могили и резултатите от нейното управление по видове и категория на обекта“ за 2020 г. 

 

 Осемнадесета точка от дневния ред: 

 Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 56/17.02.2021 г., относно: 

Одобряване на техническо задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията 
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/ЗУТ/ и даване разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - 

Промяна на предназначението и ПРЗ, както следва:  

Обединяване на част от ПИ с идентификатор 02587.159.75 по КККР, с. Баниска, община 

Две могили /представляващ имот с проектен № 02587.159.570/ с ПИ с идентификатор 

02587.159.74, с. Баниска, община Две могили и създаване на устройствена основа за 

промяна предназначенито на територия с трайно предназначение - „земеделска” и НТП - 

„пасище“ – частта от ПИ с идентификатор 02587.159.75 с проектен № 02587.159.570 и 

„Гробищен парк” за ПИ с идентификатор  02587.159.74, в урбанизирана територия с НТП  

„за гробищен парк“;  

Обединяване на част от ПИ с идентификатор 02587.159.75 по КККР, с. Баниска, община 

Две могили /представляващ имот с проектен № 02587.159.571/ с ПИ с идентификатор 

02587.159.73, с. Баниска, община Две могили и създаване на устройствена основа за 

промяна предназначенито на територия с трайно предназначение - „земеделска” и НТП - 

„пасище“ – частта от ПИ с идентификатор 02587.159.75 с проектен  № 02587.159.571  и 

„Гробищен парк” за ПИ с идентификатор  02587.159.73, в урбанизирана територия с НТП  

„за гробищен парк“. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

 Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящата 

докладна записка. Става въпрос за одобряване на техническо задание по чл. 125 от Закона 

за устройство на територията и даване разрешение за изработване на Подробен 

устройствен план - Промяна на предназначението и ПРЗ, както следва: обединяване на 

част от ПИ с идентификатор 02587.159.75 по КККР, с. Баниска, община Две могили 

/представляващ имот с проектен № 02587.159.570/ с ПИ с идентификатор 02587.159.74, с. 

Баниска и създаване на устройствена основа за промяна предназначенито на територия с 

трайно предназначение - „земеделска” и НТП - „пасище“ – частта от ПИ с идентификатор 

02587.159.75 с проектен № 02587.159.570 и „Гробищен парк” за ПИ с идентификатор  

02587.159.74, в урбанизирана територия с НТП  „за гробищен парк“; обединяване на част 

от ПИ с идентификатор 02587.159.75 по КККР, с. Баниска, община Две могили 

/представляващ имот с проектен № 02587.159.571/ с ПИ с идентификатор 02587.159.73, с. 

Баниска и създаване на устройствена основа за промяна предназначенито на територия с 

трайно предназначение - „земеделска” и НТП - „пасище“ – частта от ПИ с идентификатор 

02587.159.75 с проектен  № 02587.159.571 и „Гробищен парк” за ПИ с идентификатор  

02587.159.73, в урбанизирана територия с НТП  „за гробищен парк“. 



 72

Имотите са разположени извън строителните граници на населеното място и за 

същите не са одобрявани устройствени планове. 

Освен това, при разглеждане на докладната записка, комисията установи, че е 

констатирана грешка в кадастралната карта при отразяване на ПИ с идентификатор 

02587.159.85 - общинска публична собственост, вид територия Земеделска, НТП «За 

селскостопански, горски, ведомствен път», която следва да бъде отстранена.  

 Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет, 

като се добави нова точка със следния текст: „Да се извърши кадастрално заснемане на 

ПИ с идентификатор 02587.159.85 и да бъде отразен коректно в КККР на с.Баниска.“  

 

В разискванията по осемнадесета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложението на комисията. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

 Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

56/17.02.2021 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.02.2021 година  

 

Относно: Одобряване на техническо задание по чл. 125 от Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/ и даване разрешение за изработване на Подробен устройствен план 

/ПУП/ - Промяна на предназначението и ПРЗ, както следва:  

Обединяване на част от ПИ с идентификатор 02587.159.75 по КККР, с. Баниска, 

община Две могили /представляващ имот с проектен № 02587.159.570/ с ПИ с 

идентификатор 02587.159.74, с. Баниска, община Две могили и създаване на 

устройствена основа за промяна предназначенито на територия с трайно 

предназначение - „земеделска” и НТП - „пасище“ – частта от ПИ с идентификатор 

02587.159.75 с проектен № 02587.159.570 и „Гробищен парк” за ПИ с идентификатор  

02587.159.74, в урбанизирана територия с НТП  „за гробищен парк“;  

Обединяване на част от ПИ с идентификатор 02587.159.75 по КККР, с. Баниска, 

община Две могили /представляващ имот с проектен № 02587.159.571/ с ПИ с 

идентификатор 02587.159.73, с. Баниска, община Две могили и създаване на 

устройствена основа за промяна предназначенито на територия с трайно 
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предназначение - „земеделска” и НТП - „пасище“ – частта от ПИ с идентификатор 

02587.159.75 с проектен  № 02587.159.571  и „Гробищен парк” за ПИ с идентификатор  

02587.159.73, в урбанизирана територия с НТП  „за гробищен парк“. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов    

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков    

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова    

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 10 0 0 

 

 По осемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 

21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 25, ал. 3, т. 3, предл. последно от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 3, ал. 1 от Наредба № 22 за 

управлението и поддържането на гробищните паркове, погребването и пренасянето 

на покойници на територията на община Две могили, Решение № 94 от 28.02.2020 г. 

на Общински съвет Две могили и поради необходимостта от разширяване на 

територията на съществуващите гробищни паркове в с. Баниска, с цел задоволяване 

на обществени потребности на населението, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 125 ал. 

1 от Закона за устройството на територията и Докладна записка с вх. № 56 от 

17.02.2021 г. след проведено явно гласуване с 10 (десет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 325 
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 1. Одобрява задание, изготвено от Кмета на община Две могили, в качеството му 

на възложител за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Промяна на 

предназначението и ПРЗ, както следва:  

 Обединяване на част от ПИ с идентификатор 02587.159.75 по КККР, с. Баниска, 

община Две могили /представляващ имот с проектен № 02587.159.570/ с ПИ с 

идентификатор 02587.159.74, с. Баниска, община Две могили и създаване на устройствена 

основа за промяна предназначенито на територия с трайно предназначение - „земеделска” 

и НТП - „пасище“ – частта от ПИ с идентификатор 02587.159.75 с проектен № 

02587.159.570 и „Гробищен парк” за ПИ с идентификатор  02587.159.74, в урбанизирана 

територия с НТП  „за гробищен парк“;  

 Обединяване на част от ПИ с идентификатор 02587.159.75 по КККР, с. Баниска, 

община Две могили /представляващ имот с проектен № 02587.159.571/ с ПИ с 

идентификатор 02587.159.73, с. Баниска, община Две могили и създаване на устройствена 

основа за промяна предназначенито на територия с трайно предназначение - „земеделска” 

и НТП - „пасище“ – частта от ПИ с идентификатор 02587.159.75 с проектен  № 

02587.159.571  и „Гробищен парк” за ПИ с идентификатор  02587.159.73, в урбанизирана 

територия с НТП  „за гробищен парк“. 

 2. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план 

/ПУП/ - Промяна на предназначението и ПРЗ, както следва: Подробен устройствен план 

/ПУП/ - Промяна на предназначението и ПРЗ, както следва: Обединяване на част от ПИ с 

идентификатор 02587.159.75 по КККР, с. Баниска, община Две могили /представляващ 

имот с проектен № 02587.159.570/ с ПИ с идентификатор 02587.159.74, с. Баниска, 

община Две могили и създаване на устройствена основа за промяна предназначенито на 

територия с трайно предназначение - „земеделска” и НТП - „пасище“ – частта от ПИ с 

идентификатор 02587.159.75 с проектен № 02587.159.570 и „Гробищен парк” за ПИ с 

идентификатор  02587.159.74, в урбанизирана територия с НТП  „за гробищен парк“;  

Обединяване на част от ПИ с идентификатор 02587.159.75 по КККР, с. Баниска, община 

Две могили /представляващ имот с проектен № 02587.159.571/ с ПИ с идентификатор 

02587.159.73, с. Баниска, община Две могили и създаване на устройствена основа за 

промяна предназначенито на територия с трайно предназначение - „земеделска” и НТП - 

„пасище“ – частта от ПИ с идентификатор 02587.159.75 с проектен  № 02587.159.571  и 

„Гробищен парк” за ПИ с идентификатор  02587.159.73, в урбанизирана територия с НТП  

„за гробищен парк“. 

 Настоящето решение да се разгласи по реда на чл. 124б ал.2 от ЗУТ. 

  Настоящето решение да се впише в регистъра по чл. 5 ал. 5 от ЗУТ. 
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 3. Дава предварително съгласие за промяна предназначение на части от ПИ с 

идентификатор 02587.159.75 по КККР, с. Баниска, с проектни №№ 02587.159.570 и 

02587.159.571, с обща площ 4577 кв.м., със срок на валидност до влизане в сила на 

Подробен устройствен план /ПУП/ - Промяна на предназначението и ПРЗ, както следва: 

 Обединяване на част от ПИ с идентификатор 02587.159.75 по КККР, с. Баниска, 

общ. Две могили /представляващ имот с проектен № 02587.159.570/ с ПИ с 

идентификатор 02587.159.74, с. Баниска, община Две могили и създаване на устройствена 

основа за промяна предназначенито на територия с трайно предназначение - „земеделска” 

и НТП - „пасище“ – частта от ПИ с идентификатор 02587.159.75 с проектен № 

02587.159.570 и „Гробищен парк” за ПИ с идентификатор  02587.159.74, в урбанизирана 

територия с НТП  „за гробищен парк“;  

 Обединяване на част от ПИ с идентификатор 02587.159.75 по КККР, с. Баниска, 

община Две могили /представляващ имот с проектен № 02587.159.571/ с ПИ с 

идентификатор 02587.159.73, с. Баниска, община Две могили и създаване на устройствена 

основа за промяна предназначенито на територия с трайно предназначение - „земеделска” 

и НТП - „пасище“ – частта от ПИ с идентификатор 02587.159.75 с проектен  № 

02587.159.571  и „Гробищен парк” за ПИ с идентификатор  02587.159.73, в урбанизирана 

територия с НТП  „за гробищен парк“. 

 4. Да се извърши кадастрално заснемане на ПИ с идентификатор 02587.159.85 и да 

бъде отразен коректно в КККР на с.Баниска. 

  5. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

привеждане на решението в изпълнение. 

 

 Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 58/18.02.2021 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 

юридически лица на територията на община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание предложеният ни 

проект за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията 

на община Две могили. Предложението е направено с цел актуализиране на една от 

цените на траурните услуги, предоставяни от Община Две могили. Касае се за изкопаване 

на гроб - машинно, услуга, която се извършва от външен изпълнител, тъй като общината 
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не разполага с необходимата техника за предоставянето й. В деловодството на общината е 

постъпила оферта за изкопаване машинно гробове, тъй като размерът на цената не е 

актуализиран от приемане на Наредбата през 2008 г. 

Становището на комисията е предложението да бъде прието. 

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

58/18.02.2021 г. ще бъде поименно. Предлагам ви да я гласуваме анблок, имате ли нещо 

против? – Няма. В такъв случай пускам листа за поименно гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.02.2021 година  

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 

предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две могили, 

област Русе. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов    

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков    

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова    

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
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 Общо: 10 0 0 

 

По деветнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 

21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 9 от Закона за местните данъци и 

такси и чл. 3, ал. 2, т. 12 чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 94 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му е общинската администрация във връзка с чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 от 

Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 58 от 18.02.2021 г. след 

проведено поименно гласуване с 10 (десет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 326 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 

юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе, както следва: 

§ 1. В чл. 42, ал. 1 се правят следните изменения: 

№ Вид траурна услуга Такса/цена на услуга в лв. с ДДС 

2. Изкопаване на гроб - машинно 30.00 

§ 2. Заключителна разпоредба 

1. Разпоредбата на § 1, влиза в сила от 01.03.2021 г. 

 

 Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 60/18.02.2021 г., относно: 

Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 7 за устройството и дейността на 

Общинско предприятие „Чистота“, действащо на територията на община Две могили, 

област Русе. 

По нея докладва:  

1. Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Правилник № 7 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“, 

действащо на територията на община Две могили, област Русе беше приет с Решение № 

292 по Протокол № 16/22.01.2021 г. на Общински съевт – Две могили. При приемането на 
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нормативния акт той е номериран с цифрата „7“. В последствие обаче е установено, че е 

допусната техническа грешка при номерирането на нормативния акт и той трябва да бъде 

под номер „8“, тъй като под номер „7“ е Правилник № 7 за устройството и дейността на 

Център за подкрепа за личностно развитие на интересите, способностите, 

компетентностите и изявата в областта на науките, изкуствата и спорта „Д-р Пангелов”, 

град Две могили, приет с Решение № 351 по Протокол № 18/30.09.2016 г. на Общински 

съвет – Две могили. С приемането на Проект на Правилник за изменение на Правилник № 

7 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“, действащо на 

територията на община Две могили, област Русе се цели коригиране на допуснатата 

техническа грешка при номерирането на нормативния акт. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложението 

и излезе със становище то да бъде прието. 

 

Разисквания по двадесета точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

60/18.02.2021 г. ще бъде поименно. Предлагам ви да я гласуваме анблок, имате ли нещо 

против? – Няма. В такъв случай пускам листа за поименно гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.02.2021 година  

 

Относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 7 за 

устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“, действащо на 

територията на община Две могили, област Русе. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев   + 

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов    

5. Ивайло Димитров Иванов +   
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6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков    

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова    

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 9 0 1 

 

По двадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 52, 

ал. 3 и 4 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2, чл. 27, 

ал. 4 и ал 5 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1, предложение второ от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 1, предложение второ, чл. 

3, ал. 2, т. 2, чл. 4, ал. 1 и чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 7, ал. 1, чл. 10, ал. 2, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за 

нормативните актове и при спазване изискванията на чл. 75 – чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс и Докладна записка с вх. № 60 от 18.02.2021 г. 

след проведено поименно гласуване с 9 (девет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 

1 (един) глас „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 327 

 

1. Приема Правилник за изменение на Правилник № 7 за устройството и дейността 

на Общинско предприятие „Чистота“, действащо на територията на община Две могили, 

област Русе, както следва: 

§ 1. В наименованието на Правилник № 7 за устройството и дейността на 

Общинско предприятие „Чистота“, действащо на територията на община Две 

могили, област Русе цифрата „7“ се заменя с цифрата „8“ и става „Правилник № 8 за 

устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“, действащо на 

територията на община Две могили, област Русе“. 

§ 2. Заключителна разпоредба. 

1. Разпоредбата на § 1 влиза в сила от 01.02.2021 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
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по изпълнение на настоящото решение. 

 

 Двадесет и първа точка от дневния ред: 

 Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 61/18.02.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Цветанка Христова Казасова от град Две 

могили. 

По нея докладва:  

1. Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика” и на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

 Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 

спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 

подаденото заявление за отпускане на еднократна финансова помощ. Заявлението е във 

връзка с необходимостта на лицето от финансова помощ, за да си възстанови щетите, 

причинени от избухнал пожар в неговия имот. На 23.01.2021 г. по неизяснени причини се 

подпалва кухненски ширм, изгаря микровълнова фурна, хладилник, телевизор, кухненски 

шкафове, четири врати, дограма, повредено остъкление и много други щети в последствие 

на пожара. Бързата намеса на служителите от РС „Пожарна безопасност и защита на 

населението” – Две могили  са овладели ситуацията, но въпреки това щетите са големи за 

г-жа Казасова. Къщата не е годна за живеене докато не се извърши ремонт на 

помещенията. Към настоящия момент има финансови затруднения и за това се обръща 

към ОбС – Две могили за финансово подпомагане. Повече от половин година живее сама, 

вдовица е. До 31.12.2020 г. работеше по НП „Домашен помощник” към Община Две 

могили на 8 часов работен ден. От горепосочената дата до 08.02.2021 г. лицето е 

безработно. Към момента е назначена на трудов договор в програма „Асистентска 

подкрепа” на длъжност „Личен асистент” на 4 часов работен ден. Становището на трета 

комисия е заявлението да бъде уважено. Комисията по „Бюджет и финанси” също 

разгледа на свое заседание заявлението и излезе със становище да бъде отпусната 

еднократна финансова помощ в размер на 500 лева. 

 

Разисквания по двадесет и първа точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

 Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

61/18.02.2021 г. е явно, моля гласувайте. 
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По двадесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 и с чл. 5 ал. 5, чл. 9, т. 1, чл. 11, 

т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, 

подпомагане на пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 

аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, 

област Русе и Докладна записка с вх. № 61 от 18.02.2021 г. след проведено явно 

гласуване с 10 (десет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 328 

 

1. Отпуска на Цветанка Христова Казасова, живееща в град Две могили,  ул. „Цар 

Иван Асен” № 19 еднократна финансова помощ в размер на 500 (петстотин) лева. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 

Общинския съвет”. 

 

 Двадесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 62/18.02.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Галина Димитрова Томова за раждане на 

трето дете – Виолета Лучано Костова. 

По нея докладва:  

1. Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика” и на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 

спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 

подаденото заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на трето 

дете. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са представени 

в срок и са редовни, поради което стонавището на комисията е заявлението да бъде 

уважено. Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението 

и излезе със становище да бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане на 

трето дете в размер на 300 лева. 
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Разисквания по двадесет и втора точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

 Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

62/18.02.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По двадесет и втора точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 1, т.1,  чл. 3, ал. 1 и с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 

1.3, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 

раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни произшествия, 

производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община 

Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 62 от 18.02.2021 г. след 

проведено явно гласуване с 10 (десет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 329 

 

 1. Отпуска на Галина Димитрова Томова, живееща в гр. Две могили, ул. „Г.С. 

Раковски” № 13 еднократна финансова помощ в размер на 300,00 (триста) лева, за 

раждане на трето дете – Виолета Лучано Костова, родена на 15.10.2020 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 

Общинския съвет”. 

 

 Двадесет и трета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 Такива не бяха направени. 

   

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам седемнадесетото заседание на 

VIІI – мия Общински съвет в Община Две могили.  
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Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 

2; 6; 7; 8; 10; 11; 13; 15; 16; 18; 19 и 20 от дневния ред са неразделна част от настоящия 

протокол и по силата на чл. 81, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

са приложени към него. 

 

Протоколът е изготвен на 04.03.2021 г. и отпечатан в 3 екз. 

Екз. № 1 – за Общински съвет. 

Екз. № 2 – за Кмет на Община.  

Екз. № 3 – за Областен управител. 

 

МД/МД 

          Зам.-Председател на Общински съвет – Две могили:  

     

 

________________ (Мехмед Селманов Чолаков) 


