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Днес, на 23.04.2021 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. Драгомир Дамянов Драганов – Член. 

6. 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 СОНЯ ПЕТРОВА НЕДЕЛЧЕВА – НЕЧЕВА                                                                                                                        

-Допълнение на Решение № 27, взето на заседание на Общинския съвет с Протокол № 

3/20.12.2019 г., изм. с Решение № 209, взето на заседание на Общинския съвет с Протокол 

№ 11/28.08.2020г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. № 104/16.04.2021 г 
  -Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на 

обществения ред, опазване собствеността и чистотата на територията на община Две 

могили.

3. Разглеждане на Докладна записка от Ангелина Начева кмет  кметство село Баниска, 

община Две могили за резултатите от дейността през 2020 година. 

4.Разглеждане на Докладна записка от Юлиана Кънчева Тодорова с Вх. № 
105/16.04.2021г 
 -Върнато за ново разглеждане наше Решение № 339 по Протокол № 18/26.03.2021 г. 

 
 
По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов. 

Общинският съвет е органът на местно самоуправление и се състои от избраните 

от жителите на общината общински съветници.Местното самоуправление се изразява 

във възможността на гражданите да участват пряко в решаването на всички въпроси от 

местно значение. Те имат право да отправят питания към органите на местната власт, да 

поставят важни за местната общност въпроси, да сигнализират за нередности, да изказват 

мнението си. Председателят на общинския съвет е лицето, което общинският съвет 

избира да бъде неговият представител пред общността, да осъществява връзка с 



гражданите на общината, кметовете и кметските наместници, общинската 

администрация, да подпомага съветниците в тяхната дейност.  

Съгласно действащия в момента Правилник № 1 „Председателят на Общински 

съвет работи в него пет дни седмично, по четири часа, за което получава възнаграждение 

в размер на 35 (тридесет и пет) % от месечното трудово възнаграждение на кмета на 

общината, а средствата се осигуряват от общинския бюджет“. В предвид на това, че 

Председателят на Общински съвет Две могили работи на непълно работно време, считам 

за редно то да бъде определено. Предложението ми е то да бъде от 8,30 ч. до 12,30ч. 

Настоящата докладна записка има за цел да определи работното време на Председателя 

на Общински съвет Две могили, с което да допълним взетото от нас Решение № 27 с 

Протокол № 3/20.12.2019 г., изм. с Решение № 209, взето на заседание на Общинския 

съвет с Протокол № 11/28.08.2020 г. 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

По втора точка от дневния ред докладва Ивайло Димитров. 
Текста на разпоредбата на чл. 32, т. 5 от Наредба №3 гласи: Забранява се 

„Влизането, преминаването или пускането на домашни животни от собственик или 

пастир през селскостопански земи с посеви, трайни или цветни насаждения, без да има 

право, като с това причинява вреди на селскостопанското имущество”, а съгласно т. 6 се 

забранява „Пускането на домашни животни без надзор от собственик или пастир в 

селскостопански земи с посеви, трайни или цветни насаждения”. В нормативен акт от 

по-висока степен – Закона за опазване на селскостопанското имущество, е налице 

процедура и разпоредба, уреждаща хипотези идентични с разпоредбите на Наредба №3 

на Общински съвет.  

Финансови средства: За прилагане Приемането на Наредба за изменение на 

Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на 

собствеността и чистотата на територията на община Две могили, област Русе не е 

необходимо разходването на допълнителни финансови средства. 

Очаквани резултати: С приемане на предложените изменения се очаква 

привеждане на разпоредбите на Наредба № 3 с нормативните актове от по-висока степен. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганата Наредба 

за изменение на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване 

на собствеността и чистотата на територията на Община Две могили, област Русе е в 

съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското 

законодателство.  

Фактическо основание за приемането на Наредбата е необходимостта от 

синхронизиране на нормативната уредба с нормативните актове от по – висока степен.  

 Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

 По трета точка от дневния ред докладва Галя Додева.   
Населението на село Баниска  по локална база  данни с постоянен адрес е 1260 човека и 

настоящ адрес 1024 човека. 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 ) 

 



Бюджет 2019 

План         107701 лева 

Изпълнение         94653 лева 

Не разплатени разходи                 0 лева 

Събрани приходи  на касата от местни данъци и 

такси и административни услуги      37278 лева 

Благоустрояване,  хигиенизиране и дейности по БКС 

- към настоящият 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 която  се поддържа в добро състояние. Но има и недобросъвестни 

граждани, които изхвърлят и други отпадъци като  строителен отпадък, кашони, 

пластмаса, шишета, мебели и др.   

Два пъти в годината се извършва почистване с машина. 

- Проблем  

- 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. Причината е, че недобросъвестни граждани изхвърлят 

трева, пръст, строителни отпадъци и пепел. 

- кошчетата за отпадъци поставени в парковете са изгнили, издънени и не стават 

за ползване. 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

По четвърта точка от дневния ред докладва Ивайло Пенев. 
Областният управител на област Русе счита, че с приемането на Решение № 339 по 

Протокол № 18/26.03.2021 г. Общински съвет – Две могили е допуснал нарушение на 

императивната разпоредба на чл. 146, т. 2 и т. 3 от АПК във връзка с чл.19, ал. 6 и чл. 17 

от Закона за автомобилните превози. 

Областния управител счита, че текста на т. 1 от Решение №339 е незаконосъобразен, 

като не е ясно маршрутните разписания от общинската транспортна схема 

съществуващи ли са или са нови. Невярно е посочено, че всички изброени линии са от 

общинска транспортна схема, като вътрешно противоречие се наблюдава и в 

изписването на „квота на община Две могили“, тъй като за една общинска транспортна 

схема не са предвидени квоти. Квоти са предвидени за областните и за републиканските 

транспортни схеми, които са с начални и крайни точки в две различни общини. 

Областния управител счита, че незаконосъобразно Общински съвет е взел решение 

за провеждане на обществена поръчка, тъй като на него не са предоставени правомощия 

в качеството му на възложител по Закона за обществените поръчки. Според нормата на 

чл. 19, ал.6 от Закона за автомобилните превози, кметовете на общини в срок до 6 /шест/ 

месеца преди възлагане на превозите по маршрутни разписания изпращат заявление до 

органа, утвърждаващ съответното маршрутно разписание, за съгласуване на 

започването на процедура за възлагане на превозите, поради което за маршрутните 

разписания от областна транспортна схема се изисква съгласуване с областния 

управител, а за възлагане превози от общинската транспортна схема с Общински съвет. 

Областния управител счита, че липсва изрична воля на колективния орган „за 

съгласуване започването на процедура за възлагане на превозите“. 

Отбелязано е и нарушение на процедурата по вземане на самото решение, тъй като 

кмета на община Две могили, като вносител на предложението заявява „оттеглям си 

докладната записка“, като след това последва гласуване и Докладна записка с вх. 



№82/18.03.2021 г. е подложена на гласуване без уточнение дали с или без одобрените 

от вносителя промени, предложени по време на заседанието. Според Областния 

управител се наблюдават различия спрямо предложения в докладната записка проект 

на решение и самото Решение №339. Неясен е и броят на гласовете от проведеното 

гласуване, което е сериозен пропуск в процедурата по приемане на решението. 

Според Областния управител се наблюдава несъответствие между фактическите и 

правни основания за приемане на решението, както и неизяснени факти, практически 

приравнени на липса на мотиви. 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

 

 
 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 09:30 часа. 
  

Подписали протокола: 
 
 
 
 

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

 

 
4. ………………….......   5 …………………...... 

                          (Ивайло Д. Иванов)        (Драгомир Д. Драганов) 
 
 
6. ………………......… 

          (Ивайло П. Иванов                                                                           Председател на комисията: 
        

 

                                                                            _________ (Румен Марков) 
 
 
 
 

Секретар   на   комисията: 
        

 

___________ (Ахмед Недрет) 
 
 


