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VІII – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И 

СТРОИТЕЛСТВО, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ И НОРМАТИВНА УРЕДБА” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 4 

 

Днес, на 20.03.2020 г. от 09.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в стаята на 
Общинския съвет, се проведе заседание на постоянната комисия по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”, на което 
присъстваха: 

1. Румен Манолов Марков – Председател. 
2. Ахмед Недрет Ахмед – Секретар. 
3. Галя Миткова Додева – Член. 
4. Ивайло Димитров Иванов – Член. 
5. Мехмед Руждиев Мехмедов – Член. 
6. Драгомир Дамянов Драганов – Член. 
7. Ивайло Пенев Иванов – Член. 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни пречки, 

единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Разглеждане на Докладна записка от Исмет Рийзаев с вх. № 92/11.03.2020 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов през 2019 г. и 
проблемите, които стоят пред него. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 93/11.03.2020 г., относно: 
Приемане на Отчет за дейността на Обществения посредник при Община Две могили за 2019 година. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 97/16.03.2020 г., относно: 
Приемане на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализиран план за развитие на 
Община Две могили 2014-2020 г.” за 2019 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 101/17.03.2020 г., относно: 
Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект върху част от имот публична 
общинска собственост по Акт за общинска собственост № 3513/21.03.2012 г. в гр. Две могили, бул. 
„България” № 84, община Две могили. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 102/17.03.2020 г., относно: 
Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост по Акт за общинска собственост № 
4071/09.03.2020 г. в гр. Две могили, ул. „Цар Симеон” № 26, община Две могили. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 108/18.03.2020 г., относно: 
Отчет за изпълнение на Общинската програма за установяване на контрола върху кучешката 
популация на територията на Община Две могили, област Русе. 

По първа точка от дневния ред докладва Румен Марков: В село Чилнов, към настоящия 
момент по ПА са регистрирани 432 човека, а по НА 443. 

Делегираният бюджет на селото за 2019 г. е в размер на 73 855 лв., а изпълнението е – 70 708 
лв.  

През 2019 год. от касата в с. Чилнов са събрани 15112,02 лв. данък сгради, такса битови 
отпадъци, данък превозно средство, такси от административни услуги и обредна дейност. На 
територията на селото работят два хранителни магазина и един брой кафе – аперитив. В с. Чилнов има 
отдаден под наем един имот – помещение от фурната за офис на фирма „Агроактив” ЕООД гр. Русе. В 
с. Чилнов има постоянно полицейско присъствие  и обществения ред не се нарушава. 

Сградата, в която се помещава Кметство Чилнов е строена 1929 год. Цялата сграда се нуждае 
от ремонт. Единствените подобрения, които са правени през годините в сгрдата са подмяната на 
старата дървена дограма с нова и изграждане на санитарно помещение. Стаите се нуждаят от цялостен 
ремонт.  

На ул. „Н. Й. Вапцаров” №2 има частично изградена обществена сграда във фаза груб строеж. 
Към момента сградата е обезопасена с оградна мрежа.  

На ул. „Паисий Хилендарски” №3 има полуразрушена къща, в следствие на пожар, която 
представлява опасност за преминаващите от там хора. 
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В с. Чилнов има изградена само водоснобдителна мрежа /канализация липсва/, която се 

стопанисва от ВиК - Русе. Главния водопровод е подменен.  На няколко места в селото, в следствие на 
аварии по водопровода има останали не заринати дупки. 
 Четвъртокласната пътна мрежа, която свързва с. Чилнов със с. Широково и с. Бъзовец все още 
е в добро състояние. Има няколко улици, които се нуждаят от цялостен ремонт. Това са улици. 
„Преслав”,  „Димитър Благоев”,  „Цар Калоян” и  „Родопи” . 

Тревните площи се поддържат от работниците в кметството, по програмите и чл. 9, като се 
косят периодично. Тревата по тротоарите и площада се унищожава като се пръска с препарати.                                                                                   
 Проблеми с електрозахранването нямаме, но с уличното осветление не е така. След като бъдат 
заявени броя на уличните лампи, които трябва да се сменят, минават няколко месеца докато това 
стане. Жителите на селото роптаят, като си мислят, че това зависи само от кмета на с. Чилнов. 
 Общия брой на съдовете за отпадъци е 74 броя /62 бр. метални и 12 бр. пластмасови/, от които 
се  събират 65 броя контейнери. От тях 6 бр. от пластмасовите не се използват, а 3 броя от металните 
се нуждаят от ремонт. Повредите са следствие на неправилното манипулиране на гражданите и 
действието на работниците при товаро-разтоварните дейности. 
 Обслужването на съдовете става два или три пъти месечно. Графиците се спазват с изключение 
за месеците, когато климатичните условия не позволяват това. Някои от съдовете не се изпразват всеки 
път. 
 Отпадъците от растителен и животински произход се изхвърлят на торището, което  се 
поддържа в добро състояние. Но има и недобросъвестни граждани, които изхвърлят и други отпадъци. 
Два пъти в годината се извършва почистване с машина. 

Гробищните паркове в с. Чилнов са два – християнски и мюсюлмански. И двата парка са 
оградени с мрежа и бодлива тел и са водоснабдени. И на двете места има поставени съдове за 
отпадъци, които се изпразват от работниците на кметството. Няколко пъти в годината тревата се коси 
от работниците по дейност чистота в Кметството. 
 Самотно живеещите хора са около 23, а социално слабите, които са получили помощи са 45, но 
5 – ма от тях ползват услугите на обществената трапезария. 
 Като лични асистенти са работили  6 човека. 

Земята в селото се обработва от  12 зем. производители. Нивите се поддържат в добро 
състояние. Годишната рента, която се плаща от повечето арендатори е 50,00 лв.  

Броят на отглежданите животни е значително намалял в сравнение с предходните години. 
Отглеждат се във ферми в населеното място. Има изготвен маршрут, по който да се извеждат на паша 
и водопой.  

Транспортът от с. Чилнов се осъществява от две фирми „ИСКРА ГРУП” ООД гр. Русе и ЕТ 
„ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВ” гр. Две могили. Разписанието на автобусите се спазва. 

Децата от детската градина и учениците се извозват с два училищни автобуса. 
Всяка година работниците от кметството почистват от храсти пътя Чилнов – Батишница, пътя 

Чилнов – Бъзовец и Чилнов – Широково. По този начин се осигурява по-добра видимост на шофьорите 
по тези пътища. 

Основният проблем, който стои пред Кметство с. Чилнов, а и пред всички други е липсата на 
финансови средства. По тази причина не могат да се предприемат никакви действия по благострояване 
на селото. 

Разисквания по първа точка нямаше. 
По втора точка от дневния ред докладва Галя Додева: Съгласно разпоредбите на чл. 28 от 

Правилник № 5 за организацията и  дейността на Обществения посредник, действащ на територията на 
Община Две могили, Област Русе, приет от Общинския съвет с Решение № 109 по Протокол № 
10/28.03.2008 с последващи изменения и допълнения, внасям за разглеждане и приемане Отчет за 
дейността на Обществения посредник за 2019 година. 

Общественият посредник е нeзависима и безпристрастна институция, надежда за хората да 
получат защита на законните си права, достойнство и справедливост от действието или бездействието 
на общинската и държавната администрация, на юридическите и физическите лица. Съдейства за 
прилагане на европейските практики за  постигане на добро и прозрачно управление. Противопоставя 
се на формално изпълнените  административни  услуги  и обслужването на гражданите. 

2019 година премина под знака на социални сътресения, политически противопоставяния, 
демографска и миграционна кризи. От общините се изискваше да се справят с част от тези проблеми. В 
тази обстановка институциите се постараха, но не бяха достатъчно мотивирани да бъдат възможно 
най-близко до хората, с разбиране на техните проблеми и желания за решаването им. Независимо от 
трудностите, Общественият посредник, заедно с Общинският съвет и Общинската администрация на 
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Две пмогили, постигнаха положителни резултати в битката за справедливост и защитата правата, 
свободите и достойнството на гражданите. 

Днес, повече от всякога, водим ежедневна битка за тези  права и то навсякъде – в общините, 
държавата и личните взаимоотношения. И тъкмо за това е нужно внимание и уважение към 
гражданите при тяхното обслужване, изграждане на добро и прозрачно управление и гражданско 
общество.  Това не може да бъде постигнато ако в  Община Две могили не са създадени добри условия 
за информираност на населението. И е постигнато чрез преки предавания по телевизионен канал на 
заседанията на Общинския съвет, организиране на публични събрания и приемни дни  на кмета, 
чествания на бележити дати и годишнини. Така гражданите  ще бъдат заинтересовани да упражняват 
контрол върху дейността на общинската власт.  

И в Община Две могили е плахо гражданското участие в местното самоуправление. Няма 
граждански форум, който да обсъжда и препоръчва подобряване на общинското управление в 
отделните сектори. През 2019 година общественият посредник направи отново опити да сформира 
обществен съвет от изявени граждани на Две могили, но не се получи. За съжаление кафенето и 
улицата се оказват места, където гражданите предпочитат да обсъждат работата на общинската 
администрация и на общшинския съвет вместо да присъстват на сесиите и на срещите с кмета. Затова е 
и разминаването между външната оценка  и действително извършваната всекидневна управленска 
дейност. 

ОСНОВНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ в работата на обществения посредник през изминалата 
година са свързани със Защита правата, достойнството, свободата, справедливостта  и злоупотребата с 
личните  данни на гражданите; Подобряване информираността и обслужването на населението за 
постигане на по-добро и прозрачно управление; Съдействие за решаване проблемите на гражданите 
чрез разясняване на законовите им права; Посредничество при защита на нарушени права; 
Консултации и разговори между заинтересованите страни; Сътрудничество и работни отношения с 
общинското ръководство и общинския съвет. 

През 2019 година основните теми в жалбите, запитванията, консултациите, сигналите и 
неформалните разговори на хората с обществения посредник от Община Две могили са от тяхното 
ежедневие. Запази се и се задълбочи тенденцията за намаляване броя на писмените жалби. Желанието 
на хората да кажат и разкажатза проблемите и нарушените си права устно се засилва от година на 
година. Устните жалби и запитвания затрудняват тяхното проучване и ограничават възможността на 
обществения посредник да убеди дадена администрация в незачитане на правото в една или друга 
област. 

Цялостната дейност на обществения посредник, с отправените към него жалби, сигнали, 
питания, проведени дискусии, дадени консултации, проведени приемни дни, участия в оперативки, 
заседания, срещи, покани и разговори, са следните: 

1. Подадени писмени жалби: 
  - неполучени дължими суми от работодател и след влязло в сила решение на съда – 4 броя; 
 - неизплатени заплати без сключен договор - 3 броя; 
 - замърсена питейна вода в с. Батишница– 4 броя; 
 - незавършени ремонтни дейности от ВиК ООД-Русе при подмяна на стари водопроводи по 

главните селски улици – 4 броя; 
 - неодобрени кандидати за работа като домашен помощник- 5 броя. 
- срещу закриване на социалното заведение в с. Могилино – 4 броя. 
2 .Споделени устни жалби:  
- замърсена питейна вода в с. Батишница – 2 броя; 
- възможност за безплатни лекарства за пенсионери с най-ниски пенсии- 3 броя; 
-  ремонт на разбитии улици по населении места в общината – 4 броя; 
- запълване и асфалтиране на разкопани за ремонт на водопроводни тръби пътни участъци по 

селата – 3 броя; 
- съдействие на обществения посредник пред националния омбудсман за започване на 

разговори с правителството за повишаване на минималната пенсия и нейното годишно анексиране – 5 
броя; 

- съдействие за настаняване в ЦНСТ-гр. Две могили - 1 брой; 
- негласувани средства от общинския съвет за първо дете по Наредба 10– 1брой; 
- защита на възрасните хора и тяхното достойнство – 2 броя; 
- неосветени улици поради непоставени крушки – 2 броя; 
- Общинският съвет да гласува минимални средства за работата на пенсионерските клубове – 2 

броя; 
- проверка работата на домашните помощници – 2 броя; 
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- не се назначават достатъчно роми за работа по програми на Министерството на труда и 

социалната политика/МТСП/ – 3 брой; 
- битови кражби – 2 броя; 
- откриване на автолиния Помен – Бяла – 1 брой; 
- непочистени от кал улици – 1 брой; 
- несправедливо разпределение от съдия-изпълнител на сумата за плащане от животновъдите 

от с. Острица по влязло в сила решение на съда – 5 броя; 
- в селските магазини се продава храна с изстекъл срок на годност – 4 броя. 
Независимо от трудностите при проучване и установяване на изнесеното в писмените и 

устните жалби, с помощта и доброто и компететно отношение на институциите, голяма част от 
поставените въпроси и проблеми в тях са решени. 

Общо писмените и устните жалби за 2019 година са 77 броя. 
3.Отговори на жалби по електронната поща: 
- липса на информация от ветиринарните органи за взети проби по домашните прасета за 

заболяване от африканска чума. Стопаните не са уведомени за резултатите, а са принудени да 
умъртвяват или заколят животните – 10 броя; 

- изхвърлени строителни отпадъци край междуселските пътища – 3 броя; 
- разбити и неосветени селски улици – 2 броя. 
  Общо: 15 броя 
4.Дадени консултации и запитвания: 
- по Закона за социалното подпомагане и Правилника на Агенция «Социално подпомагане» – 5 

броя; 
- по Закона за хора с увреждания – 4 броя; 
- промени в Кодекса за социшално подпомагане и по-точно условията за пенсиониране – 

осигурителен стаж и възраст, години за минимална пенсия и др. - 12 броя; 
- трудови взаимоотношения с работодатели – 3 броя; 
- майчинство и средства за отглеждане на дете до две години – 5 броя; 
- заплащане на местни данъци и такси –права и задължения – 4 броя; 
- подаване на документи за трудова злополука – 1 брой; 
- възможност за работа по европейски и национални програми – 3брой; 
- семейни делби на земеделски земи – 4 броя. 
     Общо дадените консултации и запитвания са 41 броя. 
    Гражданите все повече предпочитат да споделят за проблема и да консултират за него. Да 

получат съвет как да постъпят, когато започнат да го решават. В този смисъл местният омбудсман се 
превръща в желан събеседник, консултант и съветник на хората. 

5.Участие в седмичните оперативки на кмета на общината с кметовете на кметства: 
  Общественият посредник се запознава с всичко случващо се по населените места и 

информира кметовете за  резултатите от приемните дни с препоръки  за подобряване обслужването  и 
условията за по-добър живот на хората. 

     Общо участия в оперативки – 22 броя 
6.Проведени приемни дни: 

     Организирането на приемни по населени места  е предпочитаният начин общественият 
посредник да разговаря с хората, да изслушва техните жалби, да дава консултации, да взема пряко 
отношение от нарушените им права. От проведените многобройни открити приемни по места 
установих, че те дават гласност на натрупаните обществени настроения на хората. Участието на 
кметовете и кметските наместници спомага те да се запознаят по-добре с желанията и критиките на 
местното население. А това подобрява и работата на общинската администрация и общинския съвет. 

   \В приемните дни хората честно споделят хубавите и лошите страни от своя бит.  Искат да се 
включат и работят по програми, да имат нормални трудови договори, да се подобри грижата за 
социално слаби и самотни възрастни хора, нормални жизнени условия за хора с увреждания, 
повишаване и индексиране на мвинималната пенсия, да купуват качествени хранителни продукти, да 
се запълнят дупките и осветят улиците, по които вървят, редовно да се събират  битовите отпадъци, да 
не се забавя изплащането на пенсиите.   Все нашенски неуредици, които нарушават и затрудняват 
нормалния човешки живот. 

   Общественият посредник проведе седем срещи и с членове на пенсионерските клубове. 
Поставените от тях въпроси са многобройни и повечето са от компетенцията на съответните 
министерства като възможността за безплатни лекарства за определени болести, увеличаване на 
минималната пенсия, социални грижа за самотни инвалиди.  
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      Възрастните хора в малките населени места се увеличават всекидневно и за тях е нужно 
полагане на грижи. Програмите за социална подкрепа  на Министерството на труда и социалната 
политика/ МТСП/ са недостатъчни, а общината няма финансови ресурси да разшири тази 
подкрепа.Това е национален проблем, за който е нужно отговорно да се подходи при поетапното му 
решаване. 
     Общо организираните приемни дни в Две могили и в кметствата са  55 броя. 

7. Запознаване с докладните записки за предстоящи сесии – на 12 сесии 
8.Участие в сесии на общинския съвет с предложения и препоръки - 12 броя. 
9.Периодични посещения в Целодневната детска градина, Центъра за настаняване от 

семеен тип,  Центъра за обществена подкрепа, здравна поликлиника, ромската махала и 
кварталите в град Две могили –общо 9 посещения. 

10.Посещения по покана на кметовете: 
- за обследване на мост в с. Кацелово 
- за обиколка на проблемните улици по населени места. 
11.Запознаване кмета на  община Две могили за дейността на обществения посредник с 

писмени едномесечни отчети – 12 броя . 
12.Осъществен и периодични срещи с Областния управител на Област Русе по въпроси за 

състоянието на мостовете, дигите, язовирните стени, непочистени клони по републиканската пътна 
мрежа и липса на маркировка. Те са опасни и нарушават човешкото право за безопасен живот.  – 6 
броя. 

13. Срещи с ръководителите на държавни институции в Русе, които предлагатуслуги на 
населението от Община Две могили с поставени въпроси от техните жаби. 

Това са Енерго Про, В и К ООД, НОИ, Регионална дирекция «Социално осигуряване», 
Държавен архив – 7 броя. 

14. Проведени актуални разговори в приемните дни: 
- за здравеопазването по населени места, за ниските пенсии и съдбата на самотните възрастни 

хора, за създаване на обществен съвет за по-добро и прозрачно управление на общината, за правото на 
избирателите на таен вот- 8 броя. 

15.Участия в работни срещи и дискусии: 
- в работата на Националното сдружение на обществените посредници в градовете Добрич и 

Бургас. Изработено е предложение до Народното събрание за законодателни промени в ЗМСМА 
относно избиране на обществени посредници в общините. Възнаграждението им да е от националния 
бюджет- 2 броя 
- срещи на обществените посредници с националния омбудсман в Сафия и Габрово. Разглеждане на 
предложени промени в социалната политика на правителството и по-точно на хора с увреждания, 
домовете за деца с умствена изостаналост и социалната политика в Северозападните области- 5 броя. 

- в обучение за защита на личните данн, правата и достойнството на субектите на данни - 1 
брой. 

- среща в Комисията за защита на личните данни в София – 1 брой 
- в тържествата Ден на победата и Ден на Европа – 1 брой 
- 50 години от обявяването на Две могили за град – 1 брой 
- възпоменание за Филип Тотю – 1 брой. 
16.Писма до Главния изпълнителен директор на ДСК-София за запазване на банкомата в 

с. Кацелово, Министерството на регионалното развитие/МРР/ и Областния управител на Област 
Русе за опасното състояние на моста над р. Черни Лом до с. Кацелово, Областно пътно 
управление за лошото състояние на третокласната пътна мрежа в общината, премахването на 
надвисналите клони и очертаване на пътна маркировка. 

СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ В РАБОТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК 
1. Силни: 

- доброто взаимодействие с Общинския съвет и Общинска администрация на Две могили и 
съвместната им работа за интересите, правата и достойнството на гражданите; 

- подпомага дейността на Община Две могили и Общинския съвет с предложения до 
министерства и агенции за да се подобрят условията за живеене; 

- съдейства за подобряване на административното обслужване и информираността на 
гражданите; 

- съдейства за по-доброто и прозрачно управление на общината; 
- съдейства общинската администрация да приеме факта, че нейната дейност подлежи на 

публичен граждански контрол; 
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- откритите приемни, които дават гласност на натрупаните обществени настроения. 

Гражданите трябва да познават и сами да воюват за своите права; 
- контактува с министерства, област, прокуратура, национален и европейски омбудсман; 
-  посредник между хората и властовите органи, събеседник, консултант     и изповедник на 

натрупаните човешки несгоди и проблеми. Дори и само за това си заслужава да има местен 
омбудсман с усет да разговаря и успокоява гражданите. Винаги съм искал да помагам на 
хората и го правя!  

2.Слаби: 
     - ограничени правомощия при решаване на изнесеното в жалбите. Може да отправя препоръки и 
предложения. Може да предлага и законови инициативи; 
     - не е напълно независима институция. Възнаграждението се изплаща от общинския бюджет; 
     - не ползва общински средства за командировки.  
    -  не ползва служебен транспорт за приемните дни по населени места 
    - участието по покани за международни и национални срещи са за сметка на личния бюджет.  

Изводи и констатации: 
   Общественият посредник наистина се превръща и в обществен защитник на незащитения човек с 
несправедливото отношение към него. Този човек иска да бъде изслушван, консултиран, да пита и 
разказва за онова, което го притеснява и гнети. Страхува се да го напише от свое име, да приложи 
документи .Иска да получи справедливост. \Затова Хартата за основните права на Европейския съюз 
поставя човека в центъра на своята дейност. Човешкото достойнство е ненакърнимо. То трябва да се 
зачита и защитава! 

НЕСВЪРШЕНО 
       -    Недобро взаимодействие с РПУ Две могили; 

- Няма изграден граждански съвет. 
   ПРЕПОРЪКИ  

    - Общинската администрация и Общинския съвет на Две могили да продължат  подобряването на 
административното обслужване на населението, спазването принципите на доброто и прозрачно 
управление и зачитане правата и достойнствата  на гражданите; 
    - Общественият посредник, заедно с общинските съветници, да агитират по-често населението за  
участието им в местното самоуправление; 
      -  Провеждане на управленски информационни събрания по населени места за запознаване на 
населението със свършеното в Общината и това, което предстои.       

Разисквания по втора точка нямаше. 
По трета точка от дневния ред докладва Ивайло Пенев: Община Две могили е собственик 

на имот по Акт за публична общинска собственост № 3513/21.03.2012 г. на Кмета на Община Две 
могили, представляващ поземлен имот с идентификатор 20184.1.1033 от 1568 кв. м. с построената в 
него триетажна масивна сграда с идентификатор 20184.1.1033.1, с площ от 282 кв. м. (двеста осемдесет 
и два кв. м.), с начин на трайно ползване „За административна, делова сграда” (сградата на Общинска 
администрация) при граници и съседи: север – улица „Кирил и Методий”, изток бул. „България” и юг - 
улица „Христо Ботев”. 

В посочената сграда с Договор № 414/15.08.2013 г. беше отдадена под наем „търговска площ” 
от 1 (един) кв. м. находящ се на първи етаж в дясно, след влизане в сградата, за поставяне на монетен 
апарат за топли напитки (кафеавтомат). Поради едностранното прекратяване на договора от страна на 
наемателя през м. февруари 2020 г., кафеавтомата е демонтиран и премахнат. 

Във финансов интерес на Общината и за удобство на служителите и гражданите на Общината е 
целесъобразно на посоченото място да се предостави възможност за поставяне на монетен апарат за 
топли напитки. В тази връзка е необходимо да се проведе нова процедура за отдаване под наем на 
площ от 1 кв. м. за поставяне на монетен автомат за топли напитки. 

Разисквания по трета точка нямаше. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов: Община Две могили е 

собственик на имот по Акт за частна общинска собственост № 4071/09.03.2020 г. на Кмета на Община 
Две могили, представляващ дворно място с идентификатор 20184.1.2099, с площ от 4676 кв. м., с 
построените в него сгради със смесено предназначение, с адрес: гр. Две могили, ул. „Цар Симеон” № 
26 (бивше БКС), при граници и съседи: север – имот № 20184.1.2710, изток - имот № 20184.1.2844 и юг 
– имот № 20184.1.2843. 

В деловодството на Община Две могили е постъпило Заявление с вх. № 1159/28.02.2020 г. от 
„Димови груп” ЕООД, представлявано от Красимир Стефанов Димов с адрес: гр. Две могили, ул. 
„Искър” № 7, занимаващ се с траурна дейност, с което лицето изявява желание да наеме втора 
„гаражна клетка”, с ползваема площ от 30 кв. м. в югозападната част на сграда, с идентификатор 



 7
20184.1.2099.2, с начин на трайно ползване „хангар, депо, гараж” и застроена площ от 185 кв. м., 
попадащ в дворно място с идентификатор № 20184.1.2099 по КККР на гр. Две могили, по Акт за 
частна общинска собственост № 4071/09.03.2020 г. за домуване на специализиран автомобил 
„катафалка”. 
Съгласно чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост, наемните цени се определят от Общински 
съвет. Тъй като в Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - 
общинска собственост в Община Две могили, Приложение № 1 от тарифите за определяне на начални 
наемни цени за отдаване под наем на общински нежилищни имоти не е предвидена начална наемна 
цена за отдаване под наем на гаражни клетки. Община Две могили пристъпи към вариант за изготвяне 
на пазарна оценка от независим лицензиран оценител за определяне на начална месечна наемна цена за 
отдаването под наем на „гаражна клетка” за срок от 5 години. Съгласно доклада, е определена цена за 
наем на месец в размер на 26,00 лв. (двадесет и шест лева) без ДДС. 

Описания по горе имот не е включен в Раздел ІV на годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили за 2020 г. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 
По пета точка от дневния ред докладва Ивайло Пенев: С Решение № 162 взето на заседание 

на Общински съвет Две могили с Протокол № 16 от 18.07.2008 г. е приета Общинска програма за 
установяване на контрол върху кучешката популация на територията на община Две могили, Област 
Русе. Програмата е приета на основание чл 40, ал. 1 от Закона за защита на животните. В изпълнение 
на същата от 2012 г., Община Две могили възлага от части дейностите по програмата на лицензирана 
фирма, чрез сключване на договор за услуга, а именно Договор за овладяване популацията на 
безстопанствени те кучета в Община Две могили, като изпълнител по договора е Сдружение 
„ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ – КЛОН РУСЕ”. Договорите се актуализират 
ежегодно. Предмета на договора включва: 

- Залавяне на безстопанствени кучета на територията на община Две могили; 
- Транспортиране на заловените кучета до мястото на „обработка”; 
- Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация против бяс и поставяне на трайна маркировка; 
- Връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета; 
- Евтаназия на неизлечимо болни кучета; 
- Издаване на паспорт за всяко куче с отразени всички извършени манипулации; 
- Последващ контрол съгласно чл. 49 от ЗЗЖ, а именно: обезпаразитяване на всеки три месеца 

и реваксинация срещу бяс на върнатите по места животни и отразяване на извършените 
манипулации в паспортите им. 

 За изминалата 2019 година, на територията на Община Две могили са заловени и обработени 
общо 37 бр. бездомни кучета по дата и населени места, както следва: 
 

Дата на 
залавяне 

Населено 
място 

Брой 
кучета 

Издаване 
на 

паспорт 
и 

татуиран
е 

Манипулации  

Вакси
на 

срещу 
бяс 

Обезпараз
итяване 

за 
вътрешни 
паразити 

Третира 
не срещу 
Ектопар

азити 

Операции 
кастрация 

23.01.2019 г. Бъзовец 4 бр. да да да да да 

29.01.2019 г. Батишница 6 бр. да да да да да 

02.05.2019 г. Бъзовец 2 бр. да да да да да 

02.05.2019 г. Две могили 1 бр. да да да да да 

02.07.2019 г. Две могили 4 бр. да да да да да 

02.07.2019 г. Батишница 2 бр. да да да да да 

14.10.2019 г. Две могили 1 бр. да да да да да 

16.10.2019 г. Батишница 5 бр. да да да да да 

16.10.2019 г. Две могили 2 бр. да да да да да 

05.11.2019 г. Две могили 5 бр. да да да да да 

17.12.2019 г. Батишница  2 бр. да да да да да 

17.12.2019 г. Две могили 3 бр. да да да да да 
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ОБЩО:  37 бр.      

Сравнителна таблица за заловените и обработени безстопанствени кучета на територията на 
Община Две могили, по години: 

№ Година Брой 

1. 2012 година 32 броя 

2. 2013 година 22 броя 

3. 2014 година 56 броя 

4. 2015 година 62 броя 

5 2016 година 34 броя 

6. 2017 година 56 броя 

7. 2018 година 38 броя 

8. 2019 година 37 броя 

 ОБЩО:  337 броя 

 През изтеклия период не са осиновени и ефтанизирани бездомни кучета. 
Справка за заловените през месеца безстопанствени кучета и извършените им манипулации се 

изпраща на Общинския ветеринарен лекар към Българска агенцията по безопасност на храните. 
Изразходените средства за изпълнение на програмата за 2019 г. са в размер на 1665,00 лева. 

Предвидените средства в бюджета на общината за 2020 г. са в размер на 3600,00 лв., за обработка на 80 
бр. безстопанствени кучета. 
 На територията на Община Две могили има един обект за временно настаняване на 
безстопанствени кучета, вписан в Интегрираната информационна система на БАБХ под № 7150-
0834/20.11.2012 г. Същият не отговаря на нормативните изисквания и не функционира. 

Изграждането на приют за бездомни кучета само на територията на общината не е решение на 
проблема, тъй като съществува голяма вероятност, недобросъвестни граждани от други общини да 
пускат бездомните си животни на наша територия, а капацитета на един приют винаги е ограничен. Би 
се стигнало до там, че с парите на данъкоплатците от Община Две могили да се отглеждат бездомни 
кучетата на съседните на нас общини. 

През 2019 г. в отдел „Местни данъци и такси“ на Община Две могили са подадени общо 13 бр. 
декларации за притежаване на куче по чл. 117 от Закона за местните данъци и такси от двама 
собственици. Към едната е подадена декларации за освобождаване от такса по чл. 175, ал. 2 от ЗВМД. 
В предвид това, такси за притежаване на куче по чл. 175 от ЗВМД за 2019 г. в Община Две могили са 
постъпили за 2 бр. кучета или общо 12,00 лева. 

Във връзка с чл. 172, ал. 2 и чл. 173, ал. 1 от Закона за ветеринарно медицинската дейност, в 
Община Две могили е постъпил един сигнал за извеждане на свободно пускане на куче без повод или 
намордник в с. Баниска. Собственикът на кучето е предупреден от служител на кметството. През 2019 
г. е по-голям броят на жалбите и сигналите от потърпевши граждани и очевидци (общо 16 броя) по 
повод на нападения на бездомни кучета. При извършена проверка от служители на общинска 
администрация се установи, че сформирана група от 5-6 бр. бездомни кучета, обитаваща основно 
района пред търговските обекти в централната част на гр. Две могили, плаши и напада предимно 
малолетни и възрастни граждани. По този повод, със съдействието на служители от Сдружение 
„Германо-Българска помощ за животните – клон Русе”, определеното от гражданите, като най-
агресивно куче беше отделено от групата с цел разбиване на глутницата и преустановяване на 
нападенията над граждани. След това действие жалби и сигнали не са постъпвали от граждани. 

При извършвани проверки по сигнали за свободно пуснати животни от страна на служители на 
общинска администрация, по голяма част от притежателите на кучета отказват да признаят 
собствеността на животните, като доказването на това обстоятелство е изключително трудно и по тази 
причина няма съставени актове за установени административни нарушения и съответно издадени 
наказателни постановления. 

Както във всички общини, така и на територията на Община Две могили, основният проблем е 
големият брой безстопанствени кучета. Причината е неспиращото изхвърляне на улицата на домашни 
любимци или новородените им от стопаните. Оказва се, че кастрацията на бездомните животни е 
недостатъчна мярка за справяне с проблема. Чипирането на домашните любимци е задължително, 
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съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, но не се извършва от голяма част от 
гражданите. Идентификацията с чип на домашните любимци ще подпомогне идентифицирането на 
собственика при недобронамерено пускане на свобода на кучетата и ще даде възможност да бъдат 
налагани санкции. 

По този повод на 11.03.2020 г. в сградата на общинска администрация се проведе работна 
среща между представители на Община Две могили – ръководството и служители, представители на 
Сдружение „ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ – КЛОН РУСЕ”, с които Община 
Две могили има сключен договор за обработка на кучета и частно-практикуващи ветеринарни лекари 
на територията на Община Две могли, с цел набелязване на мерки във връзка с усложнената 
обстановка по отношение на бездомните кучета на територията на общината. На срещата се взе 
решение през 2020 г. да се проведе съвместна информационна кампания сред гражданите, като се 
започне от малките населени места, за регистрация на всички домашни кучета от страна на Сдружение 
„Германо-Българска помощ за животните – клон Русе” и декларирането им в отдел МДТ. Кампанията 
ще бъде организирана от Община Две могили и ще включва служители от общинска администрация, 
кметовете и кметските наместници на населените места, частно практикуващият ветеринарен лекар 
обслужващ населеното място и представители на Сдружение „Германо-Българска помощ за животните 
– клон Русе”. В тази връзка предстои сключване на допълнително споразумение със сдружението, 
уреждащо действията и мероприятията по чипиране на домашните кучета. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
След приключване на разискванията, комисията прие следните 

 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Исмет Рийзаев с вх. № 
92/11.03.2020 г., относно: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов 
през 2019 г. и проблемите, които стоят пред него. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 
93/11.03.2020 г., относно: Приемане на Отчет за дейността на Обществения посредник при Община 
Две могили за 2019 година. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
97/16.03.2020 г., относно: Приемане на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 
Актуализиран план за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” за 2019 г. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
101/17.03.2020 г., относно: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект 
върху част от имот публична общинска собственост по Акт за общинска собственост № 
3513/21.03.2012 г. в гр. Две могили, бул. „България” № 84, община Две могили. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
102/17.03.2020 г., относно: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост по Акт за 
общинска собственост № 4071/09.03.2020 г. в гр. Две могили, ул. „Цар Симеон” № 26, община Две 
могили. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
108/18.03.2020 г., относно: Отчет за изпълнение на Общинската програма за установяване на контрола 
върху кучешката популация на територията на Община Две могили, област Русе. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа.   

Подписали протокола: 
 

1. …………………......  2. …………………......... 3. ………………......….. 
               (Румен М. Марков)                      (Ахмед Н. Ахмед)            (Галя М. Додева) 
 

4. ………………….......  5. ………………......…  6. ………………......… 
                          (Ивайло Д. Иванов)        (Мехмед Р. Мехмедов)        (Драгомир Д. Драганов) 

 

7. ………………......… 
          (Ивайло П. Иванов) 

 
Председател на комисията: 

        

                                                                            _________ (Румен Марков) 
 

Секретар   на   комисията: 
        

___________ (Ахмед Недрет) 


