
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  
№ 10 

 

Днес, на 18.09.2020 г. от 08.30 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 Божидар Борисов с вх. № 279/04.09.2020 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на Кметство село Могилино за периода 

м. септември 2019 г. до м. септември 2020 г. и проблемите, които стоят пред него. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 285/11.09.2020 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на Кметство село Пепелина за периода 

м. септември 2019 г. до м. септември 2020 г. и проблемите, които стоят пред него. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 286/11.09.2020 г., относно: 

Преместване на здравен участък в с. Баниска от сграда с административен адрес  ул. „Христо Ботев“ № 

3, кв. 35, пл. 209 в сграда с административен адрес ул. „Христо Ботев“ № 9, парцел ПИ 499, кв. 43 по 

плана на село Баниска. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 293/15.09.2020 г., относно: 

Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПП в обхвата с 

идентификатори №№ 07212.169.18; 07212.169.19 и 07212.169.10, в землищата на с. Бъзовец, Община Две 

могили. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 297/16.09.2020 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ – автобус „Хюндай Каунти“ с рег. № Р 7644 

РК на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Две могили. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 298/17.09.2020 г., относно: 

Приемане на „План за интегрирано развитие на Община Две могили 2021 – 2027 г.“ 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов: През отчетният период на 

територията на кметството ни няма груби нарушения на обществения ред. Полицейското присъствие в 

района е видимо, то създава ред и спокойствие на гражданите. 

Служителите на Кметството ежедневно разговарят с възрастните хора за заплахите от телефонни 

измами. Съответно и раздаваме брошури, с които информираме гражданите да опасностите от този тип.  

Монтирано е  видео-наблюдение с камери в центъра на населеното ни место, за които благодарим на 

общинското ръководство на Община Две могили. 

Водоснабдителната ни мрежа се обслужва от ВиК гр.Русе, клон Две могили. Много често 

възникват аварии в мрежата , което води до разрушаване на пътната настилка и около нея и след това 

остава разкопана и невъзстановена настилка.През зимният период и летните жеги не сме имали 

прекъсване на водоснабдяването. 

Електроснабдяването се обслужва от Енерго ПРО-Продажби АД гр.Варна. Много често имаме 

аварии особенно през зимния период, но навреме сигнализираме  и те изпращат аварийни групи за 

тяхното отстраняване. Имаме проблеми с дърветата и клоните които се намират в близост до ел. 

проводниците, ние почистваме една част но се нуждаем от техника – Клонорез така необходим при тези  

почиствания. 

Състоянието на пътната мрежа е добро  с изключение на улица”Струма” която е много важна, по 

нея минават много транспортни средства и автобусите за път към с.Помен. Настилката е в много тежко 

състояние. Втория проблем е към главния път към изход към с.Баниска, точно до Автобусната спирка, 



уличното платно има огромна разбита и улегнала настилка, това е сериозен проблем и предпоставка за 

пътно-транспортни произшествия. 

Гробищните паркове са в добро състояние. Снабдени са със сапуни и дезинфектанти за ръце. 

Гробищните паркове са водоснабдени и с добре и навреме почистени и изхвърлени контейнери за смет. 

Работниците на отдел Чистота навреме окосяват и пръскат с препарати за плевелите. 

Здравното обслужване на населението се извършва от д-р Евгени Тодоров, д-р Гергана Павлова 

и на медицински фелдшер Желязко Петров. През годината се организират и осъществяват прегледи и от 

други медицински специалисти, нивото на обслужване е добро. 

Предлагам ви да приемем отчета във вида, в който ни е представен. 

По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов: За времето от 12.07.2019г, когато 

бе предходният отчет на дейността ми, до днес 10.09.2020г., работата ми беше основно в едно 

направление – работа с хората и грижа за протичане на нормален живот в село Пепелина. 

В с. Пепелина към момента по постоянен адрес се водят 8 жители, по настоящ адрес - 45, а реално 

живеят 49 човека, тъй като пребиваващите в селото се увеличава значително през топлата част от 

годината. За увеличението на жителите по постоянен и настоящ адрес голямо влияние има извънредната 

епидемиологична обстановка и въведените през определен период от време ограничения за предвижване 

на хора. 

Кметският наместник не разполага със собствен бюджет и за дейността си разчита на общинския 

бюджет. Към кметският наместник на с. Пепелина и с. Широково има назначен работник, който да 

отговаря за чистотата и текущите нужди на селата. Има  зачислен 1бр. храсторез и 1бр. бензинов трион, 

закупен през 2018г. Към момента местонахождението на канцеларията на кметския наместник е без 

промяна. Поради липса на стабилна интернет връзка, а и поради малкия брой искания, по-голямата част 

от административното обслужване на физическите лица се извършва от общинската администрация в 

Две могили. Основната административна дейност, която извършвам като кметски наместник е входиране 

и издаване на служебни бележки на земеделски стопани, както и оповестяване на уведомления за 

инвестиционни предложения и заповеди на Кмета на Община Две могили. Във връзка с COVID 19 

епидемията, липсата на течаща вода в офиса на кметския наместник и завишените изисквания за 

дезинфекция, по голяма част от работата си през текущата година извършвам дистанционно, по телефон 

и най-вече на терен. 

За текущата година събираемостта на местни данъци и такси за с. Пепелина е както следва: 

1. Събираемост на местните данъци – 1073лв -  56%,  

2. Събираемост на такса битови отпадъци –3010лв – 53% 

В село Пепелина няма промишлени предприятия. Има регистрирани повече от 10 

животновъдни обекта, като повечето от тях са пчелини с общ брой на пчелните семейства повече от 1000 

семейства. В кравефермата, която се стопанисваше от нови собственици, повече не се извършва 

стопанска дейност. В същия стопански двор се оборудва нова птицеферма за отглеждане на бройлери, 

която се очаква да започне да функционира в скоро време. Рибарникът продължава да работи. 

Нивите в землището на Пепелина се обработват от различни селскостопански производители 

и кооперации. Малкото пустеещи селскостопански площи (частна, държавна и общинска собственост), 

се намират по поречието на р. Черни лом, където достъпът е силно ограничен. 

Към момента в село Пепелина няма търговски обект и заведения. Когато някой има нужда от 

хранителни или продукти или други стоки, доставка по заявка извършвам аз, като за това не получавам 

облаги или покриване на разходи. 

Предвид сложната епидемиологична обстановка туризмът в селото е почти невъзможен. 

Регистрираната къща не приема гости, а от скоро е обявена и за продажба. Въпреки това Интересът към 

развитие на туристическа дейност в Пепелина не стихва. От началото на годината, се сключиха някоко 

сделки с недвижими имоти, новите собственици на които имат намерение да развиват услуги тип „бед 

енд брекфаст“, както и развлекателни мероприятия. 

И тази година беше организиран вече традиционният за февруари поход от пещерата до 

селото. Организатор на събитието беше Ruse GO - Спортни Събития за Русенци. Също тяхна беше и 

инициативата по организирано преминаване по пътеката на Исихастите, при домакинството на кметския 

наместник на Пепелина и Туристическо дружество Приста Русе. 

След подадени няколко сигнала от туристи за състоянието на пътя от Пещерата до селото, 

успях да организирам прочистването му. Първоначално доброволци от ловната дружина към селото 

проправихме пътека сред избуялата растителност, а в последствие със съдействието на ЗК Филип Тотю 

Две могили, пътят бе напълно възстановен. 

В момента на скалите в с. Пепелина се изграждат множество маршрути за скално катерене, 

които ще бъдат използвани за първи път в началото на октомври, когато Федерацията по алпинизъм 

организират кръг от националното първенство. Наличието на тези екипирани маршрути е изключителна 

възможност за развитието на туризма в селото, тъй като те ще могат да се използват дългосрочно. 



През 2020 за косене на банкетите и улиците в селото, се грижеха назначените служители. В 

началото на сезона, служители на Общината помогнаха да бъде окастрен и разчистен пътя от разклона 

до моста преди  село Пепелина. 

За сметосъбирането и извозването на битовите отпадъци,  вече се разчита на новия камион, 

собственост но общината. Сметосъбирането се извършва по график.  

Електро захранването на селото е стабилно, като проблемът с клоните на дърветата 

прорастнали в жиците остава, въпреки неколкократните кастрения. Все пак прекъсванията на тока са по-

редки.  При подаване на сигнали аварийните екипи действат според възможностите си.  

Водоснабдяването е един от постоянните проблеми в с. Пепелина. Старият етернитов 

водопровод често аварира, като прекъсванията в захранването понякога са ежедневни. Авариите се 

отстраняват бързо, но често са последвани от нови само на няколко метра от старата. Дългосрочно 

решение на проблема би било единствено пълната подмяна на водопровода в селото. Такива подмени 

продължават да се правят но „на парче” където авариите са по-чести. Сериозен проблем представлява 

обстановката след отстраняване на авария – когато е нарушена пътната настилка, дори след 

ремонтирането и има пропадания и само след една зима зейват дупки и пукнатини. Ако ремонтът е на не 

асфалтирана улица, мястото се превръща в тресавище, което може да се премине само в най сухите дни 

от годината. 

Поетапно се подменят улични лампи и се добавят нови на неосветени места, когато има 

възможност. 

Снегопочистването се извършва своевременно и качествено от инж. Николай Бадев. 

В Пепелина има един жител, който използва услугите на „социалния патронаж“ през лятото, 

когато живее на село. 

Един от основните проблеми в село Пепелина  е лошото състояние на улиците. По-голямата 

част от тях са с тревна настилка (особено в Новата махала). В този случай избуяващата растителност на 

места напълно ги препречва, а най-слабият дъжд или сняг ги прави непроходими, включително и за 

камиона, извозващ сметта. Затова тази година общината предприе неотложна „рехабилитация“ на ул. 

Околчица. Бяха насипани няколко камиона с фракция. Сега улицата е проходима при всякакви метео 

условия, целогодишно. Пътят от разклона до кравефермата покрай бившия Дунарит също беше 

„повдигнат и насипан. На други места, където настилката е от трошен камък или калдаръм, са се 

образували трапове, в които се събира вода, като например района преди и след моста за Тютюнка 

махала. В Пепелина са се отворили дупки в съществуващата асфалтова настилка, които с времето 

увеличават размерите и дълбочината си. 

Друг сериозен проблем е слабото покритие на мобилните оператори и липсата на стабилен 

Интернет в селото. От няколко месеца комуникирам с Нетуоркс България. Предоставил съм списък с 

желаещите да сключат договор за Интернет (а при възможност и за телевизия). Оказа се че броят на 

желаещите не е малък и в момента се проверява възможността за прекарване на оптичен кабел до селата 

Широково и Пепелина. 

На територията на селота няма действащи регламентирани или не регламентирани сметища. 

В редките случаи на нарушения, след предупреждение, нередностите се отстраняват своевременно.  

През изминалия период не имало сериозни бедствия на територията на с. Пепелина. Бяха 

локализирани и потушени два пожара на запалена тревна растителност, без сериозни щети. 

През ноември 2019 г. на два пъти беше разбита църквата в селото. При първото проникване 

бяха откраднато около 150 лв събирани от дарения и продажба на свещи. Вторият път бяха взети 19 

малки и една голяма икона от иконостаса. След бързата реакция на полицията и засиленото медийно 

отразяване на случилото се, крадците бяха задържани, а иконите върнати в полицията. След 

приключване на следствените действия, иконите бяха предоставени на русенската митрополия, от където 

отказват да ги върнат на църквата. Нямам информация какво се случва с откраднатите пари. 

През изминалите месеци в Пепелина няма други регистрирани сериозни престъпления и 

нарушения на обществения ред.  

И тази година продължава борбата за предприемане на действия относно състоянието на пътя 

от Две могили до с. Широково – част от републиканската пътна мрежа, за която и Областният управител 

сезира ръководствата на АПИ и ПУ Русе. За съжаление към момента предприетите действия са частични 

(тези дни бяха окосени банкетите) от страна на „собствениците на пътя”, а условията за преминаване по 

него стават все по-трудни и с все повече предпоставки за ПТП (липса на маркировка, нарушена пътна 

настилка, липса на канавки, прораснала растителност заемаща на места до 50% от едната лента за 

движение). 

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 във предложения и вид. 

По трета точка от дневния ред докладва Галя Додева: Постъпила е Докладна записка от 

Ангелина Начева – кмет на кметство с. Баниска с молба за предприемане на действия за преместване на 



здравната служба в с. Баниска от сграда с административен адрес  ул. „Христо Ботев“ № 3 в сградата на 

бившето  кметство със следните мотиви:  

 Материалната база е в окаяно състояние; 

 Прозорците са дървени и прогнили, което затруднява отварянето им; 

 В сградата няма санитарен възел; 

 Покрива на сграда е компрометиран и при валежи протича; 

 Съществуващата тераса е опасна, тъй като дъските и са прогнили; 

 Носещите греди в мазето са изгнили и има опасност от пропадане на пода; 

 Външната мазилка на сградата е изронена и се руши. 

Сградата, в която се предлага да бъде изместена здравната служба е сградата на бившето 

кметство, покрива на която е ремонтиран, сменена е дограмата, ел. и ВиК инсталациите са в добро 

състояние и има санитарен възел с топла и студена вода. 

Предложеното решение е да се даде съгласие за преместване на здравната служба. Втора комисия 

разгледа докладната и я приема, като в т. 1 от предварително предложения ни проект на решение направи 

леки промени, а именно: 

„1. Дава съгласие да се извърши преместване на здравен участък в с. Баниска от сграда с 

административен адрес ул. „Христо Ботев“ № 3, в ПИ № 209, кв. 35 по регулационния план на с. Баниска 

в сграда с административен адрес ул. „Христо Ботев“ № 9, в УПИ I – 499, кв. 43 по регулационния план 

на с. Баниска (бивше кметство).“ 

 По четвърта точка от дневния ред докладва Румен Марков: Комисията по „Териториално 

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

разгледа на свое заседание докладната записка, касаеща одобряване на задание и даване на разрешение 

за изработване на проект за ПУП – ПП в обхвата с идентификатори №№ 07212.169.18; 07212.169.19 и 

07212.169.10, в землищата на с. Бъзовец, Община Две могили и излезе със становище предложеният ни 

проект на решение в нея да бъде приет. 

По пета точка от дневния ред докладва Ахмед Недрет: С Решение № 676, взето на заседание 

на Общински съвет Две могили по Протокол № 33 от 22.12.2017 г., автобус „Хюндай Каунти” с рег. № 

Р7644 РК е предоставен безвъзмездно за управление на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили. 

Автобуса се използва за превоз на ученици от населените места на територията на Община Две могили 

до училището. Срокът за който превозното средство е предоставено за управление на училището е 

изтекъл, поради което се налага вземане на ново решение за предоставяне безвъзмездно за управление 

на автобуса на училището.  

Съгласно чл. 32 от Наредба № 7 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост в Две могили, област Русе, движимите вещи – частна общинска 

собственост се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска 

бюджетна издръжка. Вещите се предоставят със заповед на кмета на общината, след решение на 

Общински съвет.  

 Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със 

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

По шеста точка от дневния ред докладва Ивайло Димитров: Във връзка с чл. 23, т. 1 от Закона 

за регионалното развитие, кметът на общината организира изработването на плана за интегрирано 

развитие на общината и го внася за обсъждане и приемане от общинския съвет.  

Във връзка с чл. 21, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, планът 

за интегрирано развитие на общината се обсъжда и приема от общинския съвет по предложение на кмета 

на общината в срок до 3 месеца преди началото на периода на неговото действие, с изключение на плана 

за периода 2021 – 2027 г. 

 На 17.09.2020 г. в конферентната зала на Общината се проведе обществено обсъждане на плана 

за интегрирано развитие на общината в присъствието на кметове на населените места, жители на 

общината, служители на общинска администрация, общински съветници.  

Кметът на Общината съобщи, че част от изискванията за развитието на една демократична 

държава е да се проведе публично обсъждане преди приемането на този стратегически документ, на 

което всеки един гражданин ако има някакви предложения и становища за неговото допълнение или ако 

имат някакви виждания за развитието на Общината тук е мястото и моментът да ги изкажат. 

Интегрираният план е разработен от екип от общинска администрация, съвместно с проф. Андреева и 

вижданията, за това което трябва да се случи в Общината, които има ръководството са заложени, но все 

пак ако някой има някакви други желания, ако те са добре мотивирани може да бъдат разгледани и 

отразени в документа. 

 Кметът на Общината обърна внимание, че е присъствал на проведения форум за избор на 

представители на общините в Регионалния съвет за развитие на Северен Централен район, на който е 



обсъждано колко е важно да има отговорнен подход към процеса на подготовка за новия програмен 

период, защото той е израз на дълбоко осъзнатото разбиране, че общините са част от процеса на вземане 

на всички важни решения, свързани с живота на хората, при това не само на местно ниво, а в цялата 

система от обществени отношения. Живата връзка с местните общности дава възможност да виждате 

перспективите и да балансирате по-успешно между актуалните проблеми и дългосрочните цели. 

Общини, които нямат разработени планове за интегрирано развитие за новия програмен период, няма да 

бъдат финансирани от ЕС, няма да имат право да кандидатстват по различни проекти. Ето защо това е 

основният документ, по който ще се развива Общината, ще се кандидатства и ще се получава 

финансиране за реализиране на проекти в различни направления. 

 Всичко, което е заложено в този документ да се случи за следващите 7 години е заложено и в 

програмата за управление на Кмета на Общината. 

 Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание планът и излезе със становище той да 

бъде приет в предложения му вид. 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 09:30 часа. 
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 Божидар Борисов с вх. № 

279/04.09.2020 г., относно: Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на Кметство 

село Могилино за периода м. септември 2019 г. до м. септември 2020 г. и проблемите, които стоят пред 

него. 

2. Комисията със 7 /седем/ гласа „За“ приема Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

285/11.09.2020 г., относно: Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на Кметство 

село Пепелина за периода м. септември 2019 г. до м. септември 2020 г. и проблемите, които стоят пред 

него. 

3. Комисията със 7 /седем/ гласа „За“ приема Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

286/11.09.2020 г., относно: Преместване на здравен участък в с. Баниска от сграда с административен 

адрес  ул. „Христо Ботев“ № 3, кв. 35, пл. 209 в сграда с административен адрес ул. „Христо Ботев“ № 9, 

парцел ПИ 499, кв. 43 по плана на село Баниска. 

4. Комисията със 7 /седем/ гласа „За“ приема Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

293/15.09.2020 г., относно: Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за 

ПУП – ПП в обхвата с идентификатори №№ 07212.169.18; 07212.169.19 и 07212.169.10, в землищата на 

с. Бъзовец, Община Две могили. 

5. Комисията със 7 /седем/ гласа „За“ приема Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

297/16.09.2020 г., относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ – автобус 

„Хюндай Каунти“ с рег. № Р 7644 РК на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Две могили. 

6. Комисията със 7 /седем/ гласа „За“ приема Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

298/17.09.2020 г., относно: Приемане на „План за интегрирано развитие на Община Две могили 2021 – 

2027 г.“ 
  

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) 


