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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. № 3 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 7 
 

Днес, 30 април 2020 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна седмото редовно заседание на VІII – мия Общински съвет – Две могили. 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет:  
На заседанието на Общинския съвет от общо 13 (тринадесет) общински съветника, 

присъстват 12 (дванадесет). 
Отсъства: Соня Петрова Неделчева – Нечева – подала е уведомително писмо. 

 Заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 
 Откривам настоящото заседание на съвета. 

В работата му ще вземе участие г-н Божидар Борисов – Кмет на Община Две 
могили. 

 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, проектът за дневен ред на настоящото редовно заседание Ви е раздаден 

предварително. 
  Имате ли 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 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
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1. Предоставяне на информация във връзка с предприетите мерки за 
овладяване на пандемията от COVID-19. 

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов, Румен Марков и Бисер Йончев с 
вх. № 115/25.03.2020 г., относно: Приемане на Наредба за 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: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 124/09.04.2020 г., относно: 
Приемане на „Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия  за 
2021 година в Община Две могили”.  

Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Образование, 

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

социална политика”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 127/10.04.2020 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили по Оперативна програма „Региони в растеж” 
2014-2020 по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в 
Република България”  по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, 
компонент 1: МОН и общини, на чиято територия са разположени – професионални 
училища, с направление „Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и 
Животновъдство“. 

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

 5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 128/10.04.2020 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020 по процедура BG05М9ОP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания – Компонент 3” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността 
и насърчаване на социалното включване”, инвестиционен приоритет № 3 „Подобряване на 
достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, 
включително здравни и социални услуги от общ интерес”, специфична цел 2 към ИП3 
„Намаляване броя на възрастните хора с увреждане, настанени в институции чрез 
предоставяне на социални и здравни услуги в общността, включително услуги за 
дългосрочна грижа”. 

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

 6. Докладна записка от Ангелина Начева с вх. № 129/10.04.2020 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Баниска през 
последната година и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 131/14.04.2020 г., относно: 
Искане за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби. 

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

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

политика”. 

               Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 
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8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 132/14.04.2020 г., относно: 
Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 
125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Две могили, област Русе за първо тримесечие на 2019 година. 

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

финанси”. 

9. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 133/16.04.2020 г., относно: 
Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2020 година. 

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

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

политика”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 134/16.04.2020 г., относно: 
Отчет за изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за 2019 
година.   

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

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

социална политика”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 135/16.04.2020 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 01.05.2020 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2020 година. 

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

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 136/21.04.2020 г., относно: 
Информация за дейността на финансовия контрольор през 2019 г. 

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

финанси”. 

13. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 138/21.04.2020 г., 
относно: Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето 2019 г. 

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

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

социална политика”. 

14. Докладна записка от Драгомир Дамянов, Румен Марков и Бисер Йончев с 
вх. № 139/22.04.2020 г., относно: Дарение на средства на Община Две могили, в подкрепа 
на медецински специалисти и помощен персонал, работещи на територията, както и на 
безработни с малки деца и жители, останали без доходи в сегашната ситуация. 

Докладва: Драгомир Дамянов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 125/09.04.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Маргарита Миткова Константинова за 
раждане на първо дете – Димана Константинова Петрова. 

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

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

политика”. 

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

16. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 
Първа точка от дневния ред: 
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Предоставяне на информация във връзка с предприетите мерки за овладяване 
на пандемията от COVID-19. 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с 

разпространението на COVID-19 на територията на страната, Решение от 03 април 2020 г. 
на Народното събрание на Република България за удължаване на срока на обявеното 
извънредно положение, както и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със 
заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България, Ви 
информирам за предприетите мерки и действия от Община Две могили за 
предотвратяване на заболяването през месец април 2020 г. 

 На 02 април 2020 г. е изготвена „Препоръка“ към жителите на община Две 
могили, относно мерките за предпазване от заболяването COVID-19, която е 
публикувана на сайта на Общината и препратена към кметове, кметски 
наместници и второстепенни разпоредители; 

 Закупени са 100 л. дезинфектант за ръце и 100 л. концентрат-дезинфектант 
за повърхности на стойност 2500 лв., като количеството е предвидено до м. 
юни 2020 г.; 

 Издадена е Заповед № 290/01.04.2020 г. на Кмета на Община Две могили за 
създаване на условия за спазване на социална дистанция от най-малко 2 м. 
между хората, чакащи да получат пенсиите си в брой от пощенските 
станции; 

  Закупени 30 бр. предпазни облекла от Кмета на Община Две могили с 
лични средства и предоставени като дарение на Общинско предприятие 
„Обществено хранене“ и ФСМП-Две могили; 

 Предоставени 80 бр. предпазни маски от ПП „ГЕРБ“, които бяха 
разпределени по населените места от община Две могили, по списъци за 
самотно живеещи хора. Недостигът от маски се покри от Община Две 
могили. Раздадени бяха общо 330 бр.; 

 Раздадени 200 пакета с хранителни продукти, на стойност 20 лв. единия на 
социално слаби и пострадали от кризата хора от населените места на 
община Две могили. Стойността на покупките е 4000 лв., осигурени от 
собствени средства на общината; 

 Издадена Заповед № 312/13.04.2020 г. на Кмета на Община Две могили, във 
връзка със Заповед № РД-01-196/10.04.2020 г. на Министъра на 
здравеопазването, относно издаване на Служебни бележки на лицата, 
обработващи собствени земеделски имоти, намиращи се извън населеното 
място, в което живеят, за да преминат през контролно-пропускателния 
пункт; 

 На основание Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на Министъра на 
здравеопазването е издадена Заповед № 328/21.04.2020 г. на Кмета на 
Община Две могили, относно функционирането на пазара в град Две 
могили.  

От началото на извънредното положение до момента общият брой на 
карантинираните лица за територията на община Две могили е 120 бр., като към дата 
27.04.2020 г. под карантина са 28 бр., а 92 бр. са с изтекла карантина. От тях 
хоспитализирани – 0 бр., починали – 0 бр. За този период са извършени над 550 проверки 



 5

от служители на общината, относно спазване на карантината – до момента не са 
констатирани нарушения. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
На предходното заседание на Общинския съвет обърнах внемание върху това дали 

имаме достатъчно запаси от маски и дезинфектанти. В момента носенето на маски стана 
задължително със заповед на министъра и по малките населени места, където няма аптеки 
и магазини, които да снабдят хората с маски, все още има хора, които няма от къде да си 
ги закупят. Помислете върху това, обсъдете проблема с кметовете по населените места. 

2. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Аз имам един такъв въпрос – на улица „Георги Кирков” се очаква завръщането на 

едно цяло семейство от Белгия, което ще бъде поставено под карантина. В този случай кой 
ще има ангажмента да снабдява семейството с хранителни продукти? 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
По отношение на маските – Общината беше поръчала 1 000 маски, имаше и 

дарения от политически партии и частни лица. Маските са раздадени на определени 
семейства от ДБТ по селата, заедно с хранителни продукти от първа необходимост. 

Към настоящия момент изхарчените средства за маски, дезинфектанти и храна са в 
размер на 10 000 лева. 

По отношение на семейството, което се очаква да се завърне от Белгия – ще 
проверя, ангажимент ще имат ОП „Обществено хранене”. 

4. Мехмед Мехмедов – Общински съветник: 
Аз искам да изкажа благодарности от името на служителите към ЦСМП към 

дарителите, които ни закупиха необходимите маски, шлемове и облекла. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, преминаваме към втора точка от дневния ред. 
 
Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов, Румен Марков и Бисер Йончев с вх. 

№ 115/25.03.2020 г., относно: Приемане на Наредба за 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. Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

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

В § 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 
приет на 13.03.2020 година е записано, че „През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на 
лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или 
данъка върху превозните средства за цялата година.” 

Това налага да направим допълнение и ние в нашата Наредба № 1, а не Наредба № 
5, допуснали сме техническа грешка. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната 
записка и излезе със становище тя да бъде приета. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 
1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
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Първо искам да кажа, че допълнението, което колегите искат да направят не касае 
Наредба № 5, а касае Наредба № 1. Освен това, когато има противоречие между закон и 
наредба винаги важи по-висшестоящото, в случая закона. В момента, след като имаме 
изменение в § 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 
считам че не е необходимо да променяме нашата наредба, след което пък пак да правим 
предложение за отмяна на това допълнение. В този случай законът твърде добре го казва и 
няма нужда ние да правим допълнение на нашата наредба 

2. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Това, че го има записано в закон не означава, че ние не трябва да променяме 

наредбите на общините. Когато има промянав даден закон, наредбите ни трябва да са в 
синхрон със законите. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
След като докладната записка ми беше предоставена изисках становище от главния 

юрисконсулт на Общината и аз няма да го зачитам цялото, защото е приложено към 
докладната записка и всички сте се запознали с него, но ще зачета пасажа, който е почти в 
края: „В Докладната записка, с която се предлага приемането на Наредба за 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 се разглежда и възможността за определяне на отстъпка в по-голям размер от 
определената в закона. Считам това, също за незаконосъобразно доколкото данъчните 
облекчения се уреждат само със закон.” 

Аз съм съгласен с г-н Драганов, че трябва да има синхрон между нормативните 
документи, но така или иначе с решение на правителството е удължен срокът и аз като 
представител на Общината съм длъжен да се съобразя с това решение. Считам, че не е 
необходимо да се променя наредбата, още повече, че самата наредба е объркана в 
докладната записка – написано е наредба № 5, а то всъщност се отнася за промяна в 
наредба № 1. 

Така или иначе с това извънредно положение Общината ще направи необходимите 
отстъпки за хората, защото наистина много хора останаха без никакви доходи. 

 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Драгомир Дамянов, Румен Марков и 

Бисер Йончев с вх. № 115/25.03.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, 
моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.04.2020 година  

 

Относно: Приемане на Наредба за 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 +   
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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: 3 8 1 

 

След приключване на разискванията по втора точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 93 
от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 10, ал. 2 във 
връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 
115 от 25.03.2020 г. след проведено поименно гласуване с 3 (три) гласа „За”, 8 (осем) 
глас „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 123 

 
1. Не приема Докладна записка от Драгомир Дамянов, Румен Марков и Бисер 

Йончев с вх. № 115/25.03.2020 г., относно: Приемане на Наредба за 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. 

 
Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 124/09.04.2020 г., относно: 

Приемане на „Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за 
2021 година в Община Две могили”.  

По нея докладва:  
1. Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”: 

  Общинска администрация всяка година изготвя Общински план за развитие на 

социалните услуги в Община Две могили, който се съгласува от директора на Дирекция 
„Социално подпомагане” и председателя на Обществения съвет за социално подпомагане 
към Общински съвет, преди приемането му на сесия на Общински съвет. 
 Общинският годишен план описва развитието на социални услуги за съответната 
година, предвидените мерки за социално включване, дейности по развитието на 
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партньорства и работа в мрежа, както и предприетите мерки за развитие на човешките 
ресурси, ангажирани в социалните дейности в Общината. 

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 да бъде 
приет. 

Разисквания по трета точка нямаше. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

124/09.04.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По трета 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 и чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и дейността 
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и на основание чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона 
за социално подпомагане и Докладна записка с вх. № 124 от 09.04.2020 г. след 
проведено явно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 124 

 
 1. Приема „Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за 
развитие на социалните услуги  за 2021 година в Община Две могили”. 
 2. Упълномощава кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението на Общински съвет- Две могили. 

Приложение: „Годишен план за действие по изпълнението на Общинската 
стратегия за развитие на социалните услуги за 2021 година в Община Две могили”. 

 
Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 127/10.04.2020 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили по Оперативна програма „Региони в растеж” 
2014-2020 по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в 
Република България”  по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, 
компонент 1: МОН и общини, на чиято територия са разположени – професионални 
училища, с направление „Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и 
Животновъдство“. 

По нея докладва:  
1. Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Община Две могили  ще кандидатства по Оперативна програма „Региони в растеж” 
2014-2020 по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в 
Република България”  по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, 
компонент 1: МОН и общини, на чиято територия са разположени – професионални 
училища, с направление „Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и 
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Животновъдство“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ. 

Целта на настоящата процедура е да се създадат условия за модерни образователни 
услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура в професионалните училища 
от национално и регионално значение.  

Инвестиционният приоритет на настоящата процедура е насочена към „Инвестиции 
в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на 
умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна 
инфраструктура и на инфраструктура на обучение“. 

Конкретните цели на процедурата са: 
• Подобряване качеството на образователната среда и повишаване на нейната 

привлекателност сред учениците чрез обновяване на материалната база, осигуряване на 
съвременно оборудване и обзавеждане на професионалните училища от национално и 
регионално значение. 

• Осигуряване на възможност за целодневна организация на учебния процес 
чрез подобряване на инфраструктурата, места за обучение, спорт и отдих, както и 
осигуряване на помещения за извънучилищни занимания. 

• Предоставяне на съвременни условия в образователната инфраструктура, 
което да допринесе за намаляване процента на преждевременно напусналите сферата на 
образованието и тяхната професионална реализация. 

Комисията разгледа докладната записка на свое заседание и излезе със становище 
предложеният ни проект на решение в нея да бъде приет, като той бъде допълнен с т. 2, 
със следния текст: „2. Общински съвет Две могили декларира, че предназначението на 
сградите, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно и ще се ползва за 
целите на образователната институция, обект на интервенция, за период не по-малък от 5 
години след приключване на дейностите по проекта.” Втора точка от проекта на решение 
да стане съответно точка 3. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 
1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Съгласен съм с така направеното предложение от комисията. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

127/10.04.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 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 Докладна записка с 
вх. № 127 от 10.04.2020 г. след проведено явно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 
0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 125 
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1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства по Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014-2020 по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за 
професионалните училища в Република България”  по приоритетна ос 3 „Регионална 
образователна инфраструктура”, компонент 1: МОН и общини, на чиято територия са 
разположени – професионални училища, с направление „Ветеринарна медицина, Горско 
стопанство и Растениевъдство и Животновъдство“. 

2. Общински съвет Две могили декларира, че предназначението на сградите, обект 
на интервенция по проекта, няма да бъде променяно и ще се ползва за целите на 
образователната институция, обект на интервенция, за период не по-малък от 5 години 
след приключване на дейностите по проекта. 

3. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение решението на Общинския съвет. 

 
Пета точка от дневния ред: 

 Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 128/10.04.2020 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020 по процедура BG05М9ОP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания – Компонент 3” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността 
и насърчаване на социалното включване”, инвестиционен приоритет № 3 „Подобряване на 
достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, 
включително здравни и социални услуги от общ интерес”, специфична цел 2 към ИП3 
„Намаляване броя на възрастните хора с увреждане, настанени в институции чрез 
предоставяне на социални и здравни услуги в общността, включително услуги за 
дългосрочна грижа”. 
 По нея докладва:  
 1. Ахмед Недрет – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

 Община Две могили  ще кандидатства по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05М9ОP001-2.101 „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по приоритетна ос 2 „Намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване”, инвестиционен приоритет № 3 
„Подобряване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и 
висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, специфична 
цел 2 към ИП3 „Намаляване броя на възрастните хора с увреждане, настанени в 
институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността, включително 
услуги за дългосрочна грижа” по схема за безвъзмездна финансова помощ. 

Общата цел на операцията е подобряване на качеството на живот и възможностите 
за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на 
мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) 
капацитет за предоставянето им. 

Предвид целевата група, е идентифицирана голяма нужда от предоставянето на 
услуги по домовете в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в 
страната. Дейностите по процедурата са насочени към възрасти хора над 65 г. с 
ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и 
техните семейства, хора, които са поставени под карантина от здравните власти и за които 
има социална необходимост от почасови услуги като по този начин се защитава 
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обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция 
разпространението на COVID-19. 

Чрез изпълнение на дейностите по процедурата ще се подкрепят мерките по време 
на въведеното извънредно положение и съпътсващия го наложителен период на социална 
изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на мрежа от услуги в 
домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени 
лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19. 

Допустимите целеви групи по проекта са: 

 Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; 

 Хора с увреждания и техните семейства; 

 Служители на доставчици на социални услуги; 

 Възрастни в риск. 
За целите на настоящата процедура „Възрастен в риск” е лице, което е: 

 в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за 
водене на независим и самостоятелен живот; 

 в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във 
връзка с COVID-19; 

 самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят 
децата си сами. 

 Комисията разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със становище 
предложеният ни проект на решение да бъде приет.  
 Разисквания по пета точка нямаше. 

 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

128/10.04.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 
23, ал. 2 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 Докладна записка с вх. № 128 от 10.04.2020 г. след проведено явно 
гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 126 

 
1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05М9ОP001-2.101 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”  по 
приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, 
инвестиционен приоритет № 3 „Подобряване на достъпа до услуги, които са на достъпна 
цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ 
интерес”, специфична цел 2 към ИП3 „Намаляване броя на възрастните хора с увреждане, 
настанени в институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността, 
включително услуги за дългосрочна грижа” по схема за безвъзмездна финансова помощ. 
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 2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

Шеста точка от дневния ред: 
 Докладна записка от Ангелина Начева с вх. № 129/10.04.2020 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Баниска през 
последната година и проблемите, които стоят пред него. 

По нея докладва:  
1. Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

През отчетния период в Кметство село Баниска функционираха: кметство, 
читалище „Н. Й. Вапцаров - 1914”, ОУ „Хр. Ботев”; ДГ „Първи юни”; спортна 
база(стадион); здравна служба с аптека; ветеринарна служба; три гробищни парка; два 
хранителни магазина; земеделски производители; ППК „Баниски лом; „ЕФ Комтрейд”; 
църква „Св. Параскева”; джамия; пощенска станция. 
 Населението на село Баниска по локална база данни с постоянен адрес е 1279 
човека и настоящ адрес 1034 човека. Съотношение по етноси – българско население 266, 
турско население 131, циганско население 882.  
 На територията на населеното място има 604 имота /къщи с дворни места и празни 
дворни места/. От които в 57 къщи живеят самотни възрастни хора, 237 къщи са празни  
като едва 40% се обитават сезонно а останалите къщи и дворни места са изоставени и 
собствениците не полагат грижи за почистване на района около имота. 

В кметство Баниска работят 5 служители (кмет, специалист финанси, специалист 
ГРАО, шофьор, общ работник ) 

Сградата на кметството е построена 1922 година. В началото на годината беше 
направен ремонт на сградата. 

Проблем: В гаража при валежи се стича вода от пропуканата плоча. 
Бюджет    2019 
План         110341 лева 
Изпълнение         84546 лева 
Не разплатени разходи                 0 лева 
Събрани приходи  на касата от местни данъци и 
такси и административни услуги      46502 лева 

                   
Читалище „ Н. Й. Вапцаров – 1914”. Сградата е построена 1965 година. За 

постигане на целта която има тази културна институция заедно в екип работим кметство, 
читалище, детска градина, училище и църква. Целта която е набелязана всяка година да се 
подържат традициите и обичаите с пресъздава по един народен обичай от миналото в 
който да участват както  самодейците  така и децата от училище и детска градина. Няма 
празник или събитие в селото без участие на самодейците от читалището. Към 
читалището има театрален състав, певческа група. В читалището се помещава и клубът на 
пенсионера. Създадени са условия за целодневно използване на клубовете като до обяд се 
използват предимно от възрастното население. Всеки петък в клуба се събират жените от 
селото. С децата се провеждат различни мероприятия – детски театър, новогодишно-
коледно парти, художествено слово. Тоалетните са затворени от ХЕИ и не могат да се 
използват. Плочника пред читалището е улегнал и водата влиза в основите /подземния 
етаж/. През месец декември започна ремонт на читалището. 
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 В училището се обучават 54 ученика от 1 до 7 клас с 14 работещи – педагогически 
и непедагогически персонал.  

Остаряла е материална база, за която е необходим основен ремонт – течащ покрив, 
изкъртена външна мазилка и ронеща се вътрешна боя.  

В детската градина има 34 деца от 2 до 6 години и 8 работещи – педагогически и 
непедагогически състав. 

През настоящата година беше извършен основен ремонт, така сградата построена 
1897 за основно училище, от 1928 – читалище и от 1966 за детска градина се превърна в 
сграда отговаряща на всички условия за детска градина. 

Създадените условия за спорт, като тези площадки се използват както от малките 
деца, така и от по – големите младежи; 

- осигурено е помещение с тенис маса; 
- проблем стадиона не е водоснабден, сградата е с пропукани (сцепени) стени 
- има необходимост да се огради с оградна мрежа за да не влизат пасящи животни. 
Социален патронаж се полза от 18 потребители за топъл обяд „ Домашен социален 

патронаж и 7 потребителя ползват социалната услуга „ Обществена трапезария“; 
 По програма „Личен асистент“ работят 3 човека; 
 През 2019 година са раздадени 110 ваучери за дърва, около 60семейства получават 
месечни помощи за деца; от месец ноември започнахме обслужване на самотни хора – 
като това се изразя в – разнасяне по домовете на хранителни продукти, лекарства, 
превозване на трудно подвижни до здравната служба и други институции н селото.  

В село Баниска от м. май 2018 нямаме постоянно присъствие на полицай, а районът 
е труден, вече се забелязва  група от младежи които започнаха да се проявяват особено в 
тъмните часове на денонощието, друга група от малки деца да подражават на по – 
големите. Когато има проблем сигнализирам веднага на мл. ПИ Валери Кънев. 

През настоящата година към ДФ „Земеделие“ беше изпълнен Европейски проект по 
мярка 7.2. „ Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа“; 
 Благоустрояване,  хигиенизиране и дейности по БКС – към настоящия момент в 
кметството по програма работят, 30 души по чл.9, които се използват пълноценно за 
благоустрояване и хигиенизиране на селото; за изхвърляне на битова смет има  
контейнери тир „Бобър” ; имаме създадена площадка - торище на което се изхвърля 
оборска тор и растителни отпадъци, което се поддържа в добро състояние. Но има и 
недобросъвестни граждани, които изхвърлят и други отпадъци при забелязване на 
неправилно изхвърлен отпадък / кашони, пластмаса, шишета и др./ се събират и изхвърлят 
в контейнерите;  Два пъти в годината се извършва почистване с машина. 

От 110 бр. контейнери, на територията на селото има 80 бр. контейнери които са 
твърде малко за задоволяване потребностите на населението, от които половината са 
пробити или счупени колела. Кошчетата за отпадъци поставени в парковете са изгнили, 
издънени и не стават за ползване. 
 На територията на с. Баниска има два храма – християнски и мюсюлмански. 
Гробищните паркове са три – два християнски и един мюсюлмански. 
 В мюсюлмански гробища има необходимост от допълнително място за покойници 
подадена е докладна за разширяване на гробищният парк; 
 В новият християнски парк има скъсана и унищожена оградна мрежа в разстояние 
на 10 метра. 
 И двата парка се окосяват ежегодно и се подържат в благоприятен вид. Старият 
християнски парк е със силната захрастеност от шипки, храсти и дървета – правено е 
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няколкократно  изчистване, но храстите наново избиват – целта която е поставена е да се 
унищожат чрез третиране с препарат за да може тогава по лесно да се окосяват ( по 
същият начин процедирахме с другите два гробищни парка). 
 На територията на село Баниска се намира стената на язовир „Баниска” от където 
започва и река „Баниски лом”, която минава в близост до къщите в ниската зона на селото. 
Коритото на реката е силно захрастено като клоните на върбите са над и в самата вода, 
които клони при по висока вода в реката представляват естествен бент за задържане на 
вода. И тук във времето назад съм пускала докладни до басейнова дирекция гр. Русе, но 
отговора им е „ поради финансови проблеми не можем да изчистим речното корито“. 
 На 30 май 2019 година в селото се разрази ураганна вихрушка придружена с 
пороен дъжд, в следствие на което бяха нанесени много щети. Паднала ламарина от 
сградите на бившите магазини, сградата на стадиона, отнесени цигли от покриви на къщи 
и стопански сгради. В детската градина се изкорениха и пречупиха над 15 броя борове 
засети 1960 година. 

Пожари - през 2019 година неколкократно бяха запалвани поляни, а единият беше в 
селото между изоставени къщи. За 4-ри пожара сигнализирах на телефон 112 за помощ от 
пожарна, а с другите се справихме с помощта на населението от селото и работници от 
ППК „ Баниски лом“. 

Село Баниска е със смесено население, пред мен е поставен и проблема да запазя 
спокойствието и разбирателството между хората в селото.  

Като кмет съм изправена пред предизвикателството да отговоря на очаквания, да 
направя най-доброто за всички спазвайки приоритетите и изискванията на местната 
общност. 
 Целта към която се стремя да постигна с екипа си не зависи само от нашето 
желание, необходими са работна ръка и финанси които на този етап са много малко. 

Винаги ще има критики и похвали, но проблемите, които посочвам не са само от 
годините ми като кмет на населеното място, доста от тях са и от преди това. За моя радост 
бавно започват да се реализират и разрешават. 

В работата си кметство село Баниска активно си взаимодейства с Община Две 
могили, ППК „Баниски лом”, ЕТ „Комтрейд”, основно училище, детска градина, здравна 
служба, читалище и църква, джамия. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание представената 
ни информация и излезе със становище тя да бъде приета в представения и вид. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 
1. Бисер Йончев – Общински съветник: 
Има ли някаква основателна причина, поради която г-жа Начева отсъства от 

днешното заседание? 
2. Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Провеждането на настоящото заседание на Общинския съвет е при закрити врата, 

г-н Йончев. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Ангелина Начева с вх. № 

129/10.04.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
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След приключването на разискванията по шеста 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 
№ 29 по Протокол № 3/20.12.2019 г. и Докладна записка с вх. № 129 от 10.04.2020 г. 
след проведено явно гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 
1 (един) глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 127 

 
1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността на Кмета на 

Кметство село Баниска през 2019 година и проблемите, които стоят пред него. 
Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 

Баниска през 2019 година и проблемите, които стоят пред него. 
 
Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 131/14.04.2020 г., относно: 

Искане за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби. 
По нея докладва:  
1. Румен Марков – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”: 

С Решение № 737 по Протокол № 51/05.08.2010 г. е приета Наредба №13 за 
условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на територията на 
Община Две могили, област Русе. С наредбата се регламентира начина за оказване на 
закрила на деца с изявени дарби. Съгласно чл. 13, ал. 2 от Наредбата, Експертно-
консултативна комисия, създадена със заповед на Кмета на Община Две могили, 
разглежда постъпилите в деловодството на Община Две могили искания за предоставяне 
на закрила и представените с тях документи, за което съставя протокол с мотивирани 
предложения.  
 Постъпило е Искане за еднократно финансово подпомагане от Красимир Кунев – 
родител на Мария Кунева. Към искането е приложен Протокол за резултатите на 
учениците от областен кръг на олимпиадата по История и цивилизации за учебната 
2018/2019 г. за 7-ми клас. Видно от Протокола Мария Кунева е класирана на първо място 
от проведеното състезание. 
 Комисията е разгледала искането и всички представени документи, като 
становището й е да бъде отпусната еднократна стипендия за подпомагане при класиране 
на първо място на състезание на регионално ниво – 50 % от минималната работна заплата 
– 305.00 лева. Съгласно чл. 10, ал. 1, т.3.1 от Наредба № 13 за условията и реда за 
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на територията на община Две могили, 
финансовото подпомагане се отпуска еднократно за съответната календарна година, като 
за класиране на първо място на регионално състезание размера на подпомагането е до 50 
% от минималната работна заплата за страната. 
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Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет 
като в основанията за приемане на решението да се запише т. 3.1., която касае първо 
място, а не т. 3.3. 

Освен това искам да кажа, че няма да взема участие в гласуването, тъй като съм в 
роднински взаимоотношения с лицето. 

2. Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание предложения 
ни проект на решение в докладната записка и излезе със становище той да бъде приет. 

Разисквания по седма точка нямаше. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

131/14.04.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.04.2020 година  

 

Относно: Искане за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби. 

№ 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 седма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 1 т. 3 и т. 8 във връзка ал. 2, т. 1 от Правилник № 
1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и чл. 10, ал. 1, т. 3.1 и чл. 11 от 
Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени 
дарби на територията на Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. 
№ 131 от 14.04.2020 г. след проведено поименно гласуване с 11 (единадесет) гласа 
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„За”, 0 (нула) глас „Против”, 0 (нула) гласа „Въздържал се” и 1 (един) глас 
„Негласувал” – Румен Манолов Марков, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 128 

 
1. Да бъде подпомогната еднократно със стипендия за постижения през 2019 г. 

Мария Красимирова Кунева I място на областен кръг на олимпиадата по История и 
цивилизации за учебната 2018/2019 г. за VII клас – 50% от минималната работна заплата – 
305.00 лева. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите мерки за 
изпълнение решението на Общинския съвет. 

 
Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 132/14.04.2020 г., относно: 

Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 
125, ал. 1 и чл. 112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 
за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Две могили, област Русе за първо тримесечие на 2020 година. 

По нея докладва:  
1. Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

На основание чл. 125, ал. 1 и ал. 4 и чл. 112, ал. 5 от Закона за публичните финанси 
и чл. 40, ал. 4 от Наредбата № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза 
за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе ви уведомявам за извършените 
промени по бюджета на Община Две могили за първо тримесечие на 2020 г. 

През месец февруари промените са следните: 
1. Съгласно изискванията на чл.35 от Постановление № 381 от 30 декември 

2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. в 
бюджета на Община Две могили разходите за СБКО във всички дейности и поделения 
бяха планирани в параграф 10-91 от Единната бюджетна класификация за 2020 г. Начинът 
на изразходването на тези средства се решава на общо събрание на работниците и 
служителите и се налага корекция на бюджетите на всички разпоредители с бюджетни 
кредити. Средствата за СБКО се получават от работниците и служителите във вид на 
възнаграждение и ще се отчитат в параграф 02-05 и съответните параграфи за дължимите 
осигурителни вноски.  

2. Постъпила е докладна записка от СУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Две 
могили за намаление на §10-16 с 1506 лв. и увеличение на §52-01 с 1056 лв. за закупуване 
на компютърна техника. 

През месец март промените са следните: 
1. Постъпило е дарение в размер на 400 лв. за ремонт в помещения на РУП Две 

могили, които ще бъдат изразходвани за материали 
2. Постъпила докладна записка от Център за обществена подкрепа гр. Две могили 

за увеличение по § 0202 с 1000 лв., § 1011 с 500 лв., § 1030 с 500 лв., а намаление на § 1020 
с 2000 лв. 
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3. Постъпила докладна записка от ОУ „Христо Ботев“ с. Баниска за промяна на 
приходите по § 62-02 /предоставен трансфер/ с -288 лв. В разходната част се намалява в 
дейност „Общообразователни училища“ § 1016 с 288 лв. 

4. Постъпила докладна записка от ПГСС „К. А. Тимирязев“ гр. Две могили  
за увеличаване на приходите по § 4501 /дарения/ с 4257 лв. и за увеличаване на разходите 
по § 1016  с 4257 лв. в дейност „Професионални гимназии и паралелки“. 

5. Първостепенния разпоредител Община Две могили 
Приход – увеличение на § 25-01 /Държавни такси за административни и други 

услуги и дейности/ и намаление на §27-10 /такси за технически услуги/ с 1000 лв. Това са 
сумите, които постъпват от Кадастъра. 

Намаление на РЕЗЕРВ с 1751 лв. и увеличение на § 62-02 /предоставен трансфер/ с 
-1751 лв. за проект „Рехабилитация  и реконструкция на участъци от общински пътища  № 
RSE 1082,  TGV 1137, RSE 2004 в община Две могили” 

Държавни дейности 
В дейност „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и 

мощности“ увеличение на § 1015 и намаление на § 1016 със 100 лв.  
Местни дейности 

 В дейност „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени 
аварии” намаление на § 1020 с 5000 лв.и намаление на § 1015 с 5000 лв. В дейност 
„Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” увеличение на § 
0202 с 398 лв.и намаление на § 1016 със същата сума. В дейност „Общински пазари и 
тържища” намаление на § 1016 с 239 лв.и увеличение на § 1015 със същата сума. 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание представената ни 
информация и излезе със становище тя да бъде приета като в заглавието годината 2019 да 
се оправи на 2020. 

Разисквания по осма точка нямаше. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

132/14.04.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.04.2020 година  

 

Относно: Информация за извършените промени по бюджета на Община Две 

могили по реда на чл. 125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, 

ал. 1 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе за първо тримесечие на 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 +   
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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: 12 0 0 

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

6 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 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 4 от 
Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 
на бюджета на Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 132 от 
14.04.2020 г. след проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 129 

 
1. Приема за сведение Информация за извършените промени по бюджета на 

Община Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси за първо 
тримесечие на 2020 година. 

 
Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 133/16.04.2020 г., относно: 

Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2020 година. 
По нея докладва:  
1. Галя Додева – член на Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, 

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

 Общинската програма за закрила на детето в Община Две могили за 2020 г. е 
разработена въз основа на Конвенцията за правата на детето на ООН, Националната 
стратегия за детето, Закона за закрила на детето. Програмата цели синхронизиране на 
действията на държавната, местната власт и неправителствените организации за 
подобряване благосъстоянието на децата и техните семейства в Община Две могили. 

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ: 
- Намаляване на детската бедност. Създаване на условия за социално включване на 

децата; 
- Осигуряване правото на детето на достъп до здравеопазване и здравни грижи и 

здравословен начин на живот; 
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- Осигуряване правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда; 
- Образование. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна 

подготовка и училищно образование; 
- Повишаване на ефективността на мерките за защита на децата от насилие, 

злоупотреба и други форми на експлоатация; 
- Насърчаване участието на децата в обществения живот; 
- Спорт, култура, свободно време и развитие на способностите на децата; 
- Защита на децата в дигиталната ера и превенция на рисковете в мрежата. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: 
Да се гарантират основните права на детето във всички сфери на обществения 

живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото, 
здравословно и психическо състояние, като се осигури на всички подходяща 
икономическа и културна среда, образование, свобода на възгледите и сигурност. 

Програмата е отворена, може да се актуализира, допълва и изменя, поради което 
становището на трета комисия е предложената ни програма да бъде приета. 
 Разисквания по девета точка нямаше. 

 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 

133/16.04.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 3, ал. 1 от 
Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 
12 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комиси и взаимодействието му с Общинската администрация и 
Докладна записка с вх. № 101 от 17.03.2020 г. след проведено поименно гласуване с 12 
(дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 130 

 
1. Приема Общинска Програма за закрила на детето за 2020 година в Община Две 

могили. 
 2. Упълномощава заместник кмета на Община Две могили и председател на 
Комисията за детето г-жа Красимира Русинова да предприеме необходимите действия за 
изпълниние решението на Общински съвет. 

Приложение: Общинска Програма за закрила на детето за 2020 година в Община 
Две могили. 
 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 134/16.04.2020 г., относно: Отчет 

за изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за 2019 година.   
По нея докладва:  
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1. Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”: 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги е приета с Решение № 291 
на Общински съвет – Две могили. Стратегията следва принципите на законосъобразност и 
обвързаност с нормативната уредба на Република България – Конституция, Семеен 
кодекс, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за 
социално подпомагане, Закон за местното самоуправление и местната администрация, 
Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за закрила от дискриминация и др., 
както и съответните подзаконови нормативни актове. Целта и е да определи приоритетите 
в областта на социалните услуги в общността на местно ниво, съобразени със 
специфичните потребности на населението в Община Две могили. Изпълнението на 
дейностите по Стратегията цели да създаде условия за изграждането на социални услуги в 
общността, фокусирани върху подкрепата на подпомаганите лица за осъществяването на 
ежедневните дейности и социалното им включване. В резултат от проучване са очертани 
основните фактори, които формират рисковите групи, нуждаещи се от социални услуги, 
както и причините, пораждащи конкретната ситуация на неравнопоставеност на 
уязвимите групи от населението на основата на социалноикономически и други 
неблагополучия. 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание отчета 
и излезе със становище той да бъде приет. 

Разисквания по десета точка нямаше. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

134/16.04.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По десета 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 Правилника № 1 за организацията и дейността 
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 134 от 16.04.2020 г. след проведено 
поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 131 

 
1. Приема Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните 

услуги в Община Две могили за 2019 г. 
Приложение: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на 

социалните услуги в Община Две могили за 2019 г. 
 
Единадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 135/16.04.2020 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 01.05.2020 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2020 година. 

По нея докладва:  
1. Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Предлагам на вашето внимание някои промени по бюджета на Община Две могили 
в разходната част и в инвестиционната програма, като не се променя общия размер.  

Промените в инвестиционната програма са следните:  
 - Във връзка с отворената програма за кандидатстване за ремонт на ПГСС гр. Две 
могили е необходимо да се добави обект „Подобряване на образователната среда и 
осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГСС 
"К.А.Тимирязев"- град Две могили”  на стойност 2740 лв. 

-Увеличава се стойността на обект „Ремонт и рехабилитация на улица «Иван 
Вазов» в с. Помен-ППР” със 70 лв.  

- Увеличава се стойността на обект „Ремонт и рехабилитация на ул."Христо 
Ботев"в гр. Две могили от ОК 187 през ОК 188 до ОК 180-ППР” със 70 лв.  

- Увеличава се стойността на обект „Основен ремонт на ул."Пети пехотен Дунавски 
полк" между ОК 90, през ОК86, ОК 85 до ОК 84 в гр. Две могили-ППР” със 70 лв.  

- Намалява се стойността на обект „Ремонт и рехабилитация на ул. "Камчия" - Две 
могили” с 12550 лв.  

- Отпада обект „Ремонт и рехабилитация ул. "Н.Й.Вапцаров"в гр. Две могили от 
ОК 194 до ОК 192 и от ОК 195 до ОК 191 –ППР”, който се заменя с обект „Ремонт и 
рехабилитация ул. "Иван Вазов"в гр. Две могили от ОК 269 през ОК 271 и ОК 272   до ОК 
289 -ППР” – стойността остава непроменена. 

- Намалява се стойността на „Закупуване на компютри” за общинска 
администрация с 1995 лв. 

- Добавя се „Закупуване на система за излъчване на живо в интернет заседанията на 
Общински съвет” на стойност 1995 лв. 

- Добавя се нов обект „Разширение на съществуващ мюсюлмански гробищен парк 
в ПИ 36364.36.83 с.Каран Върбовка, общ.Две могили, обл.Русе-ППР” на стойност 4800 лв. 

- Добавя се нов обект „Разширение на съществуващ мюсюлмански гробищен парк 
в ПИ 02587.159.74 с.Баниска, общ.Две могили, обл.Русе-ППР” на стойност 4800 лв. 

Горепосочените промени са отразени в разходната част по дейности и параграфи. 
В приходната част се правят следните промени:  
- Увеличава се стойността на пар. 37-02 „Внесен данък върху приходите от 

стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)” с -3763 лв.  
- Увеличава се стойността на пар. 62-02 „предоставени трансфери (-) с -2388 лв. 
В разходната част се правят следните промени:  
- В Държавна дейност „Защитени жилища” се прави окончателно разместване от 

параграф в параграф, без да се изменя общата стойност 
- В Местна дейност „Общински съвет” се намалява пар.10-20 с 5480 лв. В 

дейност „Управление,контрол и регулиране на дейностите по транспорта и 
пътищата” се намаляват сумите за заплати и осигуровки общо с 8348 лв. 

- След окончателното приключване на дейността на Защитено жилище с. 
Могилино и изплатени обезщетения и разходи се налага да се дофинансира 
дейността с общо 7677 лв. 
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Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка 
и излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

В разискванията по единадесета точка участие взеха: 
1. Румен Марков – Общински съветник: 
Във връзка със закупуването на тази система за излъчване на живо в интернет 

заседанията на Общински съвет, означава ли това, че повече КИС 13 няма да излъчва 
нашите заседания? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Във връзка с пандемията и ограничаването на струпването на много хора на едно 

място и тъй, като трябваше да има прозрачност и да има излъчване на заседанията на 
Общинския съвет решихме да закупим тази система. Мислехме да го направим със 
стационарна камера, но се оказа че качеството е недостатъчно. След редица проучвания се 
оказа, че срещу 2 000 лева Общината да си закупи такава система, за която ще поемат 
отговорност служителите, които са си назначени тук и системата в момента работи. Това е 
така да се каже пробен вариант, ще видим какво е качеството, но възможността да стигне 
до много повече хора и по-голяма. 

3. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Вие в момента ни поставяте пред свършен факт – системата вече е закупена, работи 

и какъв е смисъла сега да гласуваме нещо, което вече е направено. Първо трябваше да има 
докладна записка, ние да дадем своето разрешение за това, а сега Вие ни искате 
разрешение за нещо, което вече е направено. Това се превърна в порочна практика в 
Общината и незавидимо от извънредната ситуация в страната, не може първо да се 
купуват нещата, след това да се иска решение от нас. Ние нямаме нищо против, но 
трябваше да се направи едно проучване преди това, да се види кое е най-подходящо за нас 
и т.н. 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Г-н Драганов, казвате, че това е порочна практика в Общината, но ако това е 

порочна практика, това ще се прави едва ли не на всяко заседание. Както казах и в самото 
начало, това е едно от изискванията, което е залегнато във вашия правилник за 
осигуряване на прозрачност и достъпност на информацията до гражданите от Общината и 
аз трябваше да го изпълня. Така или иначе виждате каква е сумата, за която е закупена 
системата, проучванията са направени и то доста сериозни и сумата, за която е закупена 
системата покрива три месечни вноски към КИС 13, т.е. само за три месечни вноски е 
изградена такава система, която ще се използва доста години напред и това ще донесе 
доста спестени средства. Считам, че това което правим в момента е целесъобразно. 

 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

135/16.04.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.04.2020 година  

 

Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 01.05.2020 г. и 

актуализация на плана за капиталовите разходи за 2020 година. 

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



 24

„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 2 

 
След приключване на разискванията по единадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 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 Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 124, ал. 2 от 
Закона за публичните финанси, чл.39, ал.1 от Наредба № 6 за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, 
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Две могили, 
област Русе и Докладна записка с вх. № 135 от 16.04.2020 г. след проведено поименно 
гласуване с 10 (десет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал 
се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 132 

 
1. Променя бюджета на община Две могили към 01.05.2020 г. в разходната част по 

мероприятия и параграфи, съгласно Приложение 1. 
2. Приема актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани с целева 

субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на община Две могили за 
2020 г., съгласно Приложение 2. 

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 01.05.2020 г.  

 
Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 136/21.04.2020 г., относно: 

Информация за дейността на финансовия контрольор през 2019 г. 
По нея докладва:  
1. Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
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Предварителният контрол за законосъобразност се осъществява на основание чл. 
13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор 
(ЗФУКПС) от назначения в Община Две могили финансов контрольор.  

Необходимостта от осъществяването на предварителен контрол в Община Две 
могили и в 18 второстепенни разпоредители с бюджет /ВРБ/ към нея е регламентирана в 
чл. 2 и чл. 3 от ЗФУКПС, където е разпоредено на ръководителите на организации, 
разпореждащи се със средства от държавния бюджет да „отговарят за осъществяване на 
финансово управление и контрол във всички ръководени от тях структури, програми, 
дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово 
управление и прозрачност”. 

В своята ежедневна работа като финансов контрольор се стремя да осъществявам и 
прилагам предварителният контрол като превантивна контролна дейност и преди вземане 
на решения за поемане на задължения или извършване на разходи да предприема всички 
необходими действия по съпоставяне с изискванията на приложимата нормативна уредба - 
кодекси, закони, постановления на Министерски съвет, нормативни актове на Община Две 
могили, Министерство на финансите, правилници, наредби, заповеди и други, за да 
гарантирам тяхното спазване.  

Моята основна цел в изпълнение на служебните си задължения по прилагане на 
предварителния контрол е да предоставя на кмета на Община Две могили разумна 
увереност за съответствието на решенията и действията му с приложимото 
законодателство и че целите на общината ще бъдат постигнати чрез принципите и 
методите, посочени в чл. 5, ал. 2 от ЗФУКПС чрез:  
- съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;  
- надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация;  
- икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;  
- опазване на активите и информацията.  

В своята работа се ръководя и прилагам утвърдените и въведени в действие 
системи и процедури за финансово управление и контрол в изпълнение на изискванията 
на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/, Наредбата 
за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информацията по чл. 8, ал. 
1 от ЗФУКПС, Методическите насоки и указания на Министерството на финансите.  

Осъществявам мониторинг на Системата за предварителен контрол при поемане на 
финансово задължение и извършване на разход в Община Две могили. Следя за 
спазването на процедурите за „Поемане на задължение” и „Извършване на разход”, които 
регламентират извършването на предварителния контрол при поемане на задължения с 
цел предотвратяване появата на нежелано събитие чрез попълване на заявки за поемане на 
задължения и контролни листи за извършване на предварителен контрол. Без заявки за 
поемане на задължение се превеждат на второстепенните разпоредители с бюджет всички 
дължими средства по Единни разходни стандарти в 7-дневен срок от получаване на 
общата допълваща субсидия, както и разходите на Общинска администрация за 
електроенергия, телефон, вода, пощенски разходи, работни заплати, безплатни лекарства 
на ветераните от войните, намалена стойност на лекарствата на военноинвалидите, 
пътните разходи на правоимащите болни, присъдена издръжка по Наредбата за реда за 
изплащане от държавата на присъдена издръжка, помощи по решение на Общински съвет, 
данък сгради, такса битови отпадъци и данък МПС, както и разходи на стойност до 50 
лева, при които прилагам само процедурата за предварителен контрол чрез попълване на 
контролен лист за предварителен контрол първа и втора част. 
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Извършвам проверки за компетентност на лицето поискало поемането на 
задължението, за съответствие на задължението с бюджетните параграфи и наличие на 
бюджетен кредит по дадените параграфи, за правилното изчисляване на стойността и 
съответства ли на вида и размера на поетото задължение с изискванията на вътрешни и 
външни нормативни актове. След извършване на всички контроли от моя страна и след 
одобрение от кмета на Община Две могили заявките и контролните листи за извършване 
на предварителен контрол ги завеждам в регистър на финансовия контрольор. 

Регистри на финансовия контрольор са въведени и ежедневно се водят и от 
второстепенните разпоредители с бюджет към община Две могили, които по утвърден 
график ми представят разходните си документи за предварителен контрол и контрол за 
законосъобразност, след което ги завеждат в регистъра. 

Съгласно утвърдената от кмета на Община Две могили Система за предварителен 
контрол при поемане на финансово задължение и извършване на разход съставям досиета 
на договори, чиито разходи надвишават 18 000 лв. с ДДС. В досието включвам всички 
постъпили по хронологичен ред документи /договори, фактури, платежни нареждания, 
заявки за поемане на задължения и контролни листи/ и ги въвеждам в електронен 
контролен лист за проследяване на задължението/разхода. За всички извършени разходи 
за поети задължения от Община Две могили по проведени обществени поръчки, при които 
плащанията се извършват и от второстепенните разпоредители с бюджет към нея имам 
ангажимент да правя копия и от техните разплащателни и други документи, които ми се 
представят за да окомплектовам общото досие. След осъществяване на последното 
плащане свързано с поемането на задължението/разхода, закривам досието като всички 
документи, съдържащи се в досието ги номерирам, съгласно Работната инструкция 
„Съставяне на досие на задължение/разход” и записвам на контролния лист „настоящото 
досие съдържа ....бр. листи и словом” и се подписвам.  

През 2019 съм съставил 16 броя досиета на договори, за които ежедневно съм 
събирал информация за попълването им и съм закрил 19 броя досиета. 
 Ежемесечно до 15 число на месеца, следващ отчетния изготвям справки за поетите 
ангажименти по изпълнението на договорите и ги представям в дирекция ФМДТ. 
 Във връзка с изискванията на чл. 8, ал. 1 и чл. 20, ал. 1 от Закона за финансовото 
управление и контрол в публичния сектор създавам организация за изготвяне на 
въпросник и годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и 
контрол в организациите от публичния сектор до 31.03 на годината, следваща отчетната. 
Съгласно създадената организация през 2019 г. за годишно докладване за състоянието на 
СФУК с писмо № 6159/17.12.2019 г. съм предоставил указания и приложения – въпросник 
и форма на доклад на всички ВРБ. При извършения анализ на получените в общината 
въпросници и доклади от ВРБ към Община Две могили до 28.02.2020 г. установих, че 
състоянието на СФУК е оценено от ръководителите като „Добро” във всичките 18 бр. 
ВРБ. След като събрах необходимата информация изготвих обобщен въпросник и доклад 
на Община Две могили, който бе подписан от кмета и го представих в Министерството на 
финансите за първа отчетна година по електронен път чрез уеб базиран модул „Годишно 
докладване”. Доклада и въпросника бяха одобрени без забележки. 
 В годишния доклад за състоянието на системите за финансово управление и 
контрол на Община Две могили и второстепенните разпоредители с бюджет за 2019 г. са 
включени: 
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 Контролна среда - базисния елемент за развитието на всички останали елементи на 
вътрешния контрол, който определя основополагащите ценности в общината и 
оказващи влияние върху отношението на служителите към вътрешния  контрол; 

 Управление на риска - процесът по идентифициране, оценяване и мониторинг на 
рисковете, които могат да повлияят върху постигане на целите на общината и 
въвеждането на необходимите контролни дейности, с цел ограничаване на 
рисковете до едно приемливо равнище; 

 Контролни дейности - правила, процедури и действия, насочени  към  намаляване  
на рисковете за постигане  на  целите на общината, като същите трябва да са 
подходящи, да функционират в съответствие с планираното през съответния 
период, да са ефективни по отношение на разходите, да са изчерпателни, разумни 
и свързани с общите цели на общината. Те  се  прилагат  във  всички  функции, 
процеси и на  всички  нива в общината; 

 Информация и комуникация – използване на подходящи информационни системи, 
които да дават възможност на всяко длъжностно лице за вземане на правилни 
управленски решения, за адекватно изпълнение на задълженията и за изготвяне на 
навременни и достоверни доклади относно дейността, за получаване на 
своевременна и точна информация, документиране и проследимост на всички 
операции и действия, в съответствие с българското законодателство; 

 Мониторинг - цялостния преглед на дейността на общината, който има за цел да 
предостави увереност, че контролните дейности функционират според 
изискванията и че се променят по подходящ начин при промени в условията; 

 Области на финансово управление и контрол, в които са предприети действия, 
насочени към развитие и подобрение; 

 Области на финансово управление и контрол, които се нуждаят от развитие и 
подобрение; 

 В съответствие с чл. 11 от Наредбата за формата, съдържанието, реда и сроковете 
за представяне на информация към доклада се представя и становище на вътрешен 
одитор, но на основание чл. 12, ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния 
сектор в Община Две могили няма назначен такъв. 
През 2019 г. като финансов контрольор не съм взимал участие в комисии.  
Като финансов контрольор на Община Две могили изпълнявам и задачи от 

непредсказуем характер, възложени ми от кмета на Община Две могили и свързани с 
интересите на общината, подпомагам вземането на управленски решения чрез изготвяне 
на анализи, изказване на мнения и препоръки в рамките на компетенциите си. 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание информацията и 
излезе със становище тя да бъде приета във вида, в който е предложена. 

В разискванията по дванадесета точка участие взеха: 
1. Бисер Йончев – Общински съветник: 
В поканата за днешното заседание никъде не пише, че сесията ще бъде закрита. 

Можем ли ние сега да приемаме отчет на финансовия контрольор в негово отсъствие? Кой 
решава и как решава сесията да бъде закрита и тук сега да не присъстват вносителите на 
докладните записки? 
 2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
 Вносител на докладната записка съм аз, а не финансовия контрольор. Аз като Кмет 
преценявам дали е необходимо финансовият контрольор да присъства тук или не. Тъй 
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като знам какво става в Общината, считам че на всички зададени въпроси мога да 
отговарям аз и не е необходимо служителите да присъстват. Вече ако имате някои по-
специфични въпроси към него, Вие можете да ги зададете писмено по всяко време. Освен 
това, въпросите можехте да си ги зададете и по време на заседанията на комисиите. Ние 
сме длъжни да спазваме изискванията за отстояние в залата. 

 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

136/21.04.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По дванадесета 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 Докладна записка с вх. № 136 от 21.04.2020 г. след 
проведено явно гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 1 
(един) глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 133 

 
1. Приема информацията за дейността на финансовия контрольор през 2019 г. 
 

 Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 138/21.04.2020 г., относно: 

Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето 2019 г. 
По нея докладва:  
1. Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”: 

С Решение № 29 по Протокол № 3/20.12.2019 година е приет график за 2020 
година, относно изготвяне и представяне на отчети и информации на редовните заседания 
на Общински съвет - Две могили. 
 Съгласно същия е предвидено представяне на Отчет за изпълнение на Общинска 
Програма за закрила на детето в Община Две могили за 2019 год. 

В предложения отчет са включени основните приоритети: 
 Намаляване на детската бедност. Създаване на условия за социално включване 

Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на 
децата - политики за подкрепа на детето и семейството; 

 Осигуряване правото на детето на достъп до здравеопазване и здравни грижи и 
здравословен начин на живот; 

 Образование - Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна 
подготовка и училищно образование на всички деца; 

 Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, 
злоупотреба и други форми на експлоатация; 

 Насърчаване участие на децата в обществения живот; 
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 Спорт, култураи дейности за свободно време и развитие на способностите на 
децата; 

 Защита на децата в дегиталната ера и превенция на рисковете в мрежата. 
Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 

спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 
представения Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето 2019 г. и 
излезе със становище той да бъде приет. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 

138/21.04.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По тринадесета 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 Общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинска администрация и Докладна записка с вх. № 138 от 21.04.2020 г. след 
проведено явно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 134 
 

1. Приема Отчет за изпълнение на Общинска Програма за закрила на детето в 
Община Две могили за 2019 година. 

Приложение: Отчет за изпълнение на Общинската Програма за закрила на детето в 
Община Две могили за 2019 година. 
 
 Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов, Румен Марков и Бисер Йончев с вх. 
№ 139/22.04.2020 г., относно: Дарение на средства на Община Две могили, в подкрепа на 
медецински специалисти и помощен персонал, работещи на територията, както и на 
безработни с малки деца и жители, останали без доходи в сегашната ситуация. 

По нея докладва:  
1. Драгомир Дамянов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Докладната записка касае дарение на средства от страна на общинските съветници, 
кметове на нареселените места, кмет на община, заместници, председател на Общински 
съвет и секретар на община в подкрепа на хора, които са изпаднали в тежко финансово 
състояние и медицински работници от първа линия. Мотивите ни в тази докладна записка 
са свързани с обявяването със закон извънредно положение на територията на страната, за 
което политическия кабинет взе решение за времето на това извънредно положение да не 
получават възнаграждения. С тази докладна записка искаме да провокираме общинските 
съветници, както и ръководството на общината да си дарят своите заплати за месеците 
април и май, които ще бъдат прехвърлени в § 4214 – Помощи по решение на Общинския 
съвет. Събраните средства ще бъдат разпределяни от комисията към общинския съвет и 
ще бъдат отпускани на семейства, изпаднали в тежко финансово положение, вследствие 
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на кризата, предизвикана от Ковид-19. Както всички знаете обичението на децата тази 
година ще завърши напълно дистанционно, това означава, че децата няма да бъдат повече 
нито на училище, нито на детска градина и ясла. Това принуждава доста от родителите да 
си останат вкъщи, за да могат да полагат грижи за тях. Тези семейства ще бъдат 
подпомогнати от държавата с 375 лева, но ние ако направим това дарение ще съберем 
около 22 000 лива, което означава, че ще има по-голяма вазможност да помогнем на 
повече семейства. Така или иначе почти всички колеги имат и други доходи, освен тези 
като общински съветници и в началото на този мандат предложението на нашата група 
беше общинските съветници да не получават никакви доходи или възможно най-
минималните, но това не се прие. Затова сега правим това предложение за дарение, за да 
можем да подпомогнем повече хора, които ще бъдат принудени да си останат вкъщи. 

В разискванията по четиринадесета точка участие взеха: 
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Всички имаме докладната записка и доколкото разбрах тя е разгледана във всички 

комисии. Мненията по нея са доста разнопосочни. По време на обсъждането на 
докладната записка възникнаха редица коментари. Ние нямаме нищо против идеята и 
уважението на колегите от ПП СДС, но самият начин на изпълнение, според нас не е 
кориктен и дали е възможно това да стане. Ще кажа защо – само един от изброените лица 
в докладната записка да обжалва, ще спре изпълнението на цялото решение на Общинския 
съвет и то ще бъде обявено за нищожно. При проведени предварителни разговори и с 
колегите общински съветници и с общинска администрация става ясно, че те не одобряват 
този начин на дарение. Дарението е доброволно даване на средства от някого за някого, а 
тук това хуманно дело го превръщаме в някакво задължение. Да задължим с решение на 
общински съвет служителите в администрацията да си дарят 50 % от възнагражденията за 
§ 4214 – Помощи по решение на общински съвет. Първо това е технически неизпълнимо, 
защото те вече си взеха заплатите за м. април, които някои от тях дори вече са ги 
изразходвали. А що се отнася до моето мнение и на много от колегите, дарението е акт, 
който не е възникнал сега от епидемията, даренито винаги си го е имало от преди и ще го 
има и занапред. Естествено очакванията са в много по-голяма степен, тъй като много 
повече хора ще имат нужда от помощ и ние от групата на ПП ДПС ще излезем с едно 
предложение към Кмета на Общината откъде и как може да се направи това дарение и 
тогава вече ще бъде с решение на общински съвет. 

Ще се върна отново на даренията – след мои разговори, аз не се притеснявам 
колеги, да изброя всеки един от Вас, който е направил някакво дарение към определени 
хора. Г-н Кмета има 4 дарения за период от два месеца; г-жа Тодорова, също има 
направени дарения; цялата група на ПП ГЕРБ, също имат направени дарения, разнасяне на 
пакети с хранителни продукти от първа необходимост на крайно нуждаещите се; г-н 
Ивайло Пенев също има направени дарения, няма да конкретизирам размера и на кого са 
направени даренията, който желае може да го каже сам за себе си колко е размера на този 
акт; г-н Юсеинов има направено дарение към нашето настоятелство; г-н Мехмедов има 
направено дарение; аз за себе си ще кажа, че също имам доста направени дарения – по 
една груба моя сметка, само за м. април моите дарения са над 1 000 лева и това ще 
продължи. Но за да проявим разбиране и уважение към колегите от ПП СДС ние трябва да 
им дадем възможност, защото един общински съветник няма как технически да не си 
получи възнаграждението, това се прави само и единствено писмено, с решение на 
общинския съвет, както е и направено в случая с тази докладна записка. Така, че в случая 
аз предлагам решението да добие вида: 
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„1. Общинските съветници Драгомир Дамянов Драганов; Бисер Йорданов Йончев и 
Румен Манолов Марков даряват на Община Две могили, след приспадане на дължимите 
данъци и осигуровки, полагащите им се възнаграждения за месец април и месец май 2020 
година. 

2. Възлага на Кмета на Общината да приеме с благодарност направеното дарение, 
като предложи на планираните за м. май и юни 2020 година заседания на Общинския 
съвет след съгласуване с Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, 
символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална политика”, поименно 
лица и размер на суми, които да бъдат подпомогнати.” 

Разбира се, ако желаят колегите, ако кажете можем и да не я гласуваме докладната 
записка. 

2. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Нямах намерение да вземам отношение, защото аз каквото имах да казвам го казах 

по време на заседание на комисиите. Винаги във живота си съм се старала да бъде 
скромен човек и никога да не афиширам с действията си, искам да кажа, че в това дарение 
веднъж като физическо лице, като личност за периода на пандемията, а и не само съм 
дарявала не еднократно доста средства. По време на пандемията лично съм подпомогнала 
едно семейство, изпаднало във финансова невъзможност. Отделно като ръководител на 
групата общински съветници от ПП ГЕРБ сме си взели решение и част от 
възнагражденията ни като общински съветници ги даряваме за закупуване на храни на 
крайно нуждаещите се. Едната партида мина преди Великденските пазници и в момента 
са закупени продуктите за втората партида, това ще продължи и в следващите месеци до 
края на пандемията. 

Считам, че всеки един от нас дарява достатъчно на когото сметне за правилно. 
3. Ивайло Пенев – Общински съветник: 
Аз искам да кажа, че за мен тази докладна записка е доста закъсняла. Извънредното 

положение е обявено от средата на м. март и всеки един от нас е дарил средства на крайно 
нуждаещи се семейства, на които той самият е преценил, това е волята на дарителя. Аз 
лично съм си дарил на 100 % възнагражденията от последния месец на млади хора, които 
са имали нужда, такава е била моята воля. Аз не мога да дам едни пари да отидат в общите 
и някой друг да ги разпределя. 

4. Румен Марков – Общински съветник: 
Колеги, никой не се съмнява, че всеки един от Вас прави дарения и че ще 

продължава да го прави. Идеята на нашата група е всеки да си дари възнаграждението, за 
да имаме по големи възможности да помогнем на повече хора. Тези пари ще ги 
разпределяме пак ние на нуждаещите се. 

5. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Общо взето политическите партии сега си направиха една реклама – казаха колко 

много са дарявали, но не казват къде са дарявали. Става въпрос, че ние като институция 
Общински съвет трябва да даряваме без да има каквато и да било политическа насоченост. 
Аз исках да видя готови ли сте Вие за една такава инициатива, виждам че не сте готови. 
Ние искаме всеки един, който се нуждае с една молба до общинския съвет и до кмета на 
общината, комисията на която г-н Ивайло Пенев е председател, тя да ги разглежда и т.н. 

6. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Даренията не бива да имат политически оттенък, а погледнете си заглавието, г-н 

Дамянов – Общински съветници от ПП СДС. Дарението си е лична воля на човека, който 
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иска да го направи. Когато е от политическа формация, подборът е по съвсем различен 
начин, а не с решение на общински съвет. 

Лично за себе си ще кажа, че аз като Общински съветник само за футбола в Две 
могили съм дал 10 000 лева и ще Ви кажа какво стана когато направих последното 
дарение на футбоба – след един месец Управителят на ФК се изправи тук на заседание на 
общинския съвет и каза, че общинските съветници нищо не са направили за футбола на 
Две могили, те не искат да ни помагат и т.н. Човекът се изправи и ми го каза в очите и аз 
как да го приема това – значи аз давам едни средства в касата на общината, и започвам да 
се съмнявам, че те са отишли по предназначение, защото то така излиза, след като той 
става и казва, че общинските съветници не помагат с нищо. От тогава аз казах публично, 
че от тук нататък когато правя дарение, искам лично да го направя, за да знам моите пари 
къде отиват – лично на лицето, лично на организацията, лично на предприятието, лично 
на фирмата и т.н. Това, че ще ги разпределя нашата комисия – дали това ще бъде моята 
воля, дали аз ще искам да подпомогна определено лице? 

7. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Твърде много се преекспонира обстановката покрай това извънредно положение и 

аз ще Ви зачета като цифри от 13.03.2020 година към 15.04.2020 година регистрираните 
безработни на територията на цялата община са 81 човека и това са основно хора, които 
работят в русенски фирми. Безработицата към края на февруари е 15.9 %, а към 31.03.2020 
година тя е 15.8 %. Искам да кажа също, че много хора се възползват от тази пандемия е 
започват да търсят помощи. По повод на докладната записка искам да кажа, че нито един 
от нас не е срещу дарението и след, като сме се ангажирали с тази обществена дейност 
всеки един от нас по един или друг начин помага и аз също подкрепям колегите, че не е 
начина чрез докладна записка административно да се налага това дарение. Наистина има 
много хора, които са в тежко финансово състояние, но те не са пострадали от точно от 
тази ситуация свързана с Ковид-19. Положението не е чак толкова критично, има 
трудности, да, но така или иначе нещата ще приключат в най-скоро време, надявам се. 

8. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Само нещо искам да допълня – тъй като в предложението на колегите, във т. 2 са 

намесени кметове и кметски наместници на населените места, искам да кажа че кметовете 
на селата Батишница, Бъзовец, Баниска и Каран Върбовка са съпричастни с положението 
и също даряват част от възнагражденията си. 

9. Юсеин Юсеинов – Общински съветник: 
Всеки един от нас има някакъв принос за общината, но начина, по който Вие искате 

да го направите не е правилен. Не съм против дарението, но дарението е лично 
волеизявление и аз държа на лицата, на които искам да даря да са лицата, които аз посоча.  

 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Драгомир Дамянов, Румен Марков и 

Бисер Йончев с вх. № 139/22.04.2020 г. е явно, тъй като тук има направени три 
предложения ще ги подложа на гласуване по реда на тяхното постъпване. 

Който е съгласен с предложението, така както е направено по Докладна записка от 
Драгомир Дамянов, Румен Марков и Бисер Йончев с вх. № 139/22.04.2020 г., моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
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С 3 (три) гласа „За”, 9 (девет) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
предложението в Докладна записка от Драгомир Дамянов, Румен Марков и Бисер Йончев 
с вх. № 139/22.04.2020 г. не се приема. 

 
Който е съгласен с предложението, направено от Общинския съветник Мехмед 

Чолаков, а именно: проекта на решение предложен с Докладна записка от Драгомир 
Дамянов, Румен Марков и Бисер Йончев с вх. № 139/22.04.2020 г., да добие вида:  

„1. Общинските съветници Драгомир Дамянов Драганов; Бисер Йорданов Йончев и 
Румен Манолов Марков даряват на Община Две могили, след приспадане на дължимите 
данъци и осигуровки, полагащите им се възнаграждения за месец април и месец май 2020 
година. 

2. Възлага на Кмета на Общината да приеме с благодарност направеното дарение, 
като предложи на планираните за м. май и юни 2020 година заседания на Общинския 
съвет след съгласуване с Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, 
символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална политика”, поименно 
лица и размер на суми, които да бъдат подпомогнати.”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 
Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Аз искам да направя още едно предложение – след като г-н Чолаков предлага нов 

проект на решение, нека той също да бъде включен в този списък, не е редно вносителят 
да бъде изключен. Все пак в данъчната си декларация той има четвърт милион доходи по 
сметката. 

Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Г-н Дамянов, аз несъм вносител на докладната записка. Вносители сте Вие тримата 

от групата на ПП СДС и аз, за да запазя Вашето право и воля, затова и правя това 
предложение.  Аз гласувам „Против” докладната записка, която Вие внасяте – всички под 
общ знаменател, общинска администрация и т.н. А колко имам по сметката си е лично моя 
работа и ще Ви кажа, че даренията които съм направил до момента представляват 50 % от 
хонорарите, които получавам като Общински съветник от 2007 година насам, така че аз 
отговарям за моите доходи. Дадох Ви право да се откажете от това предложение, но Вие с 
Вашия популизъм нямате граници.  

 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Който е съгласен с предложението, направено от Общинския съветник Драгомир 

Дамянов, а именно: проекта на решение предложен с Докладна записка от Драгомир 
Дамянов, Румен Марков и Бисер Йончев с вх. № 139/22.04.2020 г., да добие вида:  

„1. Общинските съветници Драгомир Дамянов Драганов; Бисер Йорданов Йончев; 
Румен Манолов Марков и Мехмед Селманов Чолаков даряват на Община Две могили, 
след приспадане на дължимите данъци и осигуровки, полагащите им се възнаграждения за 
месец април и месец май 2020 година. 

2. Председателят на Общинския съвет, Кметът на Общината, заместник – 
кметовете, секретарят на Общината, кметовете и кмеските наместници даряват 50 % от 
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полагащото им се възнаграждение за м. април и май 2020 година, след приспадане на 
дължимите данъци и осигуровки. 

3. Възлага на Кмета на Общината да приеме с благодарност направеното дарение, 
като предложи на планираните за м. май и юни 2020 година заседания на Общинския 
съвет след съгласуване с Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, 
символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална политика”, поименно 
лица и размер на суми, които да бъдат подпомогнати.”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 3 (три) гласа „За”, 8 (осем) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, 

предложението не се приема. 
 
След приключване на разискванията по четиринадесета 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 Докладна записка с 
вх. № 139 от 22.04.2020 г. след проведено явно гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 
0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 135 
 

1. Общинските съветници Драгомир Дамянов Драганов; Бисер Йорданов Йончев и 
Румен Манолов Марков даряват на Община Две могили, след приспадане на дължимите 
данъци и осигуровки, полагащите им се възнаграждения за месец април и месец май 2020 
година. 

2. Възлага на Кмета на Общината да приеме с благодарност направеното дарение, 
като предложи на планираните за м. май и юни 2020 година заседания на Общинския 
съвет след съгласуване с Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, 
символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална политика”, поименно 
лица и размер на суми, които да бъдат подпомогнати. 

 
 Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 125/09.04.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Маргарита Миткова Константинова за 
раждане на първо дете – Димана Константинова Петрова. 

П нея докладва:  
1. Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”: 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението и 
излезе със становище да бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане на 
първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 
 
 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
125/09.04.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По петнадесета 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 ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, 
чл. 5, т. 1.1, 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. № 125 от 
09.03.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 136 
 

1. Отпуска на Маргарита Миткова Константинова, живееща в град Две могили, ул. 
„Младост” № 4, еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) лева, за раждане 
на първо дете – Димана Константинова Петрова, родена на 25.03.2020 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 
 
 Двадесета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Във връзка с разделното събиране на отпадъка на фирмите и на гражданите би 

следвало г-н Кмете да се промени наредбата относно събирането и извозването на 
отпадъка. Моят въпрос е ще има ли възможност общината да задели средства, за да могат 
да се закупят допълнителни контейнери за този отпадък и ще може ли да организира 
събирането и извозването му?  

И още един въпрос имам – във връзка с извънредното положение в средствата за 
масова информация се обяви, че в цялата страна са предприети мерки по отношение на 
съкращаване на персонала на общинските администрации. Предвиждат ли се такива мерки 
при нас? 

2. Бисер Йончев – Общински съветник:  
Какво ще се случи с тези проекти, които са по „Красива България” с участието на 

общината. Както виждате възникнаха много по-важни неща. 
3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
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 На първия въпрос на г-н Дамянов – очертава се необходимостта от закупуването на 
още контейнери за разделното събиране, но се оказа и че имаме доста, които са в 
излишък – за село Бъзовец само като пример ще го дам има четири от жълтите, които са 
за хартия и пластмаса, ще огледаме и по другите населени места, които са излишни и ще 
закупим толкова, колкото още е необходимо. Направихме среща с директора на 
финансовата дирекция и след като разгледахме бюджета стана ясно, че най-вероятно ще 
се наложи да направим промяна в план-сметката за сметосъбирането и сметоизвозването. 
 По отношение на втория въпрос на г-н Дамянов – както съм казвал и преди, имаме 
много длъжности, които се държат незаети, направили сме разчети колко човека тази 
година предстои да се пенсионират, и след навършване на годините на пенсия ще се 
пенсионират и местата им ще останат незаети. Към настоящия момент няма да има 
съкращения, защото след направените разчети стигнахме до извода, че това не се налага.  
 На въпроса на г-н Йончев – още веднъж ще кажа, г-н Йончев, Вие обичате така 
заядливо да правите анализи на този проект важен е или не. Това е Ваше мнение и 
можете да си го запазите за себе си, защото проект е гласуван не от Вас, а от достатъчно 
много хора, които мисля, че имат достатъчно капацитет и са преценили този проект 
важен е или не. 
 Получихме писмо от г-н Томислав Дончев, което е изпратено до всички общини, в 
което се казва извънредната ситуация да не оказва влияние върху изпълнението на 
проектите и върху плащането. 

   
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам седмото заседание на VIІI – 

мия Общински съвет в Община Две могили.  
 

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 
1; 7; 8 и 11 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 08.05.2020 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) 


