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VІII – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И
СТРОИТЕЛСТВО, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО
САМОУПРАВЛЕНИЕ И НОРМАТИВНА УРЕДБА”

ПРОТОКОЛ
№1
Днес, на 20.12.2019 г. от 9.30 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 Юлиана Тодорова с вх. № 372/04.12.2019 г.,
относно: Избиране на заместник - председател на Общинския съвет.
2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 359/19.11.2019 г.,
относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне
размера на местните данъци на територията на община Две могили, област Русе.
3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 367/03.12.2019 г.,
относно: Избор на делегат и заместник-делегат за отчетно-изборно общо събрание на
Сдружение «Толерантност».
4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 369/04.12.2019
г., относно: Определяне размера на платения годишен отпуск и допълнителното
възнаграждение за придобит стаж и опит на Председателя на Общински съвет – Две
могили, съгласно чл. 26 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
5. Разглеждане на Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 370/04.12.2019 г.,
относно: Приемане на График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет –
Две могили през 2020 година.
6. Разглеждане на Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 371/04.12.2019 г.,
относно: Приемане на График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади,
отчети и информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2020
година.
7. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 379/06.12.2019 г.,
относно: Определяне на имотите – частна общинска собственост, които подлежат на
задължително застраховане срещу природни бедствия и земетресения за 2020 г.
8. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 380/06.12.2019 г.,
относно: Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост.
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9. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 384/06.12.2019
г., относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ – лек автомобил
„Форд транзит”, с рег. № Р6178ВХ, за нуждите на ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две
могили.
10. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 397/09.12.2019 г.,
относно: Одобряване на структура и численост на общинска администрация Две могили и
дейностите към нея, считано от 01.01.2020 година.
По първа точка от дневния ред докладва Галя Додева: Съгласно чл. 13, ал. 1 от
приетия Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация е постъпило предложение
да бъде избран един общински съветник за заместник – председател на Общинския съвет.
Предложението е за такъв да бъде избран Мехмед Чолаков и аз предлагам да го
подкрепим.
Разисквания по първа точка:
1. Румен Марков: Нямам нищо против колегата Чолаков, но аз считам, че
позицията «заместник – председател на Общинския съвет» е излишна, затова ще гласувам
«против».
2. Драгомир Дамянов: Аз съм на същото мнение, смятам че от такава позиция в
нашия Общински съвет няма полза, затова аз също съм „против”.
По втора точка от дневния ред докладва Румен Марков: С настоящата докладна
записка се иска изменение на нашата наредба № 1 за определяне размера на местните
данъци на територията на община Две могили, област Русе. В предложеният ни проект на
решение общинската администрация ни предлага повишение на туристическия данък,
който се отнася само за нощувката от 0,20 до 3,00 лева за всяка нощувка. Има така да се
каже символично увеличение, поради което предлагам да приемем решението.
Разисквания по втора точка не бяха направени.
По трета точка от дневния ред докладва Ахмед Недрет: Докладната записка е
във връзка с постъпило писмо от Сдружение „Толерантност“, с което ни информират, че
през първото полугодие на 2020 г. ще се състои отчетно-изборно общо събрание.
Във връзка с организацията за подготовка и провеждане на общото събрание е
необходимо в срок до 20.01.2020 г. да представим решение на Общински съвет с
определените делегат и заместник-делегат, които да представляват общината в
ръководните органи на сдружението.
Предложението е за делегат да бъде определен г-н Божидар Борисов – Кмет на
Общината, а за заместник – делегат – г-жа Айлин Юсеинова – Директор Дирекция РР.
Предлагам да подкрепим предложения ни проект на решение.
Разисквания по трета точка нямаше.
По четвърта точка от дневния ред докладва Ивайло Пенев: Докладната записка
е във връзка с определяне размера на платения годишен отпуск и допълнителното
възнаграждение за придобит стаж и опит на Председателя на Общински съвет – Две
могили, съгласно чл. 26 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Предложеното решение е съгласно действащите нормативни документи, а то е:
1. Юлиана Кънчева Тодорова – Председател на Общински съвет – Две могили
ползва:
1.1. Платен годишен отпуск в размер на 30 работни дни;
1.2. Допълнителен платен годишен отпуск в размер на 12 работни дни;
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1.3. 1 % допълнителното месечно възнаграждение върху основното, което ще
получава.
2. На Юлиана Кънчева Тодорова се признава към 01 ноември 2019 г. стаж и опит,
сходен с дейността и на Председател на Общинския съвет в размер на 31 години 0 месеца
и 11 дни.
3. Решението влиза в сила от 11 ноември 2019 г.
Предлагам ви да приемем предложения ни проект на решение в представения му
вид.
Разисквания по четвърта точка нямаше.
По пета точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов: Постъпила е
докладна записка, относно приемане на График за провеждане на редовните заседания на
Общински съвет – Две могили през 2020 година. Това се прави съгласно чл. 54, ал. 1 от
Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, според който Общинския съвет
трябва да приеме график за провеждане на редовните си заседания през 2020 година.
Предложеният график е съобразен с обявените през 2020 година почивни дни.
Предвидени са и резервни дати, с оглед обстоятелството, че в началото на месеца
Общинската администрация може да няма подготвени материали за разглеждане.
Предлагам да подкрепим така предложения ни проект на решение.
Разисквания по пета точка нямаше.
По шеста точка от дневния ред докладва Ивайло Димитров: Следващата
докладна записка отново е от председателя на общинския съвет, с която е представен за
разглеждане и приемане на тематичен график на заседанията на Общинския съвет за 2020
година.
Това е отворен график, който винаги може да бъде допълнен с нови материали за
разглеждане.
Искам само да направя едно уточнение по него, тъй като в таблицата за месец
януари и месец юни има допуснати технически грешки в изписването на номерацията.
Предлагам с тази забележка да бъде приет предложения ни проект на решение.
Разисквания по шеста точка нямаше.
По седма точка от дневния ред докладва Румен Марков: Съгласно чл. 9, ал. 1 от
Закона за общинската собственост, общините задължително застраховат всички застроени
имоти – публична общинска собственост, а съгласно ал. 2 на същия член Общинският
съвет определя имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително
застраховане.
В проекта на списък на имотите – частна общинска собственост, които да бъдат
застраховани през 2020 г. задължително са включени такива, които по начин на ползване
задоволяват обществени потребности и имат публичен характер: читалища и сгради на
звена на общинска бюджетна издръжка. В списъка не са включени имотите, които са
предоставени от общината за ползване на други организации. Предложено е обектите да
се застраховат по балансовата стойност, но само за сградите. Предлагам предложеният ни
проект на решение да бъде приет.
Разисквания по седма точка нямаше.
По осма точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов: Настоящата
докладна записка е във връзка с отдаване под наем на част от имот – частна общинска
собственост, находящ се на бул. „България” № 92 /Земеделски център/. Сградата се състои
от два етажа и избено помещение, със застроена площ от 126 кв. м., с предназначение
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„жилищна сграда-еднофамилна”. Имотът е частна общинска собственост и част от него
представляващи помещения с площ от 32 кв. м., находящи се на втория етаж са отдадени
под наем на СНЦ „Развитие на социалния капитал. Срокът на договора е 18 месеца и
изтича на 17.01.2020 г.
В деловодството на Община Две могили е постъпило заявление за наемане на
същите помещения, а именно два броя стаи с обща площ от 32,00 кв. м., находящи се на
втория етаж на сградата за нуждите на проект „Трансфер на иновативни социални
практики и нови възможности за заетост”, по дейност 3 „Планиране, адаптиране и
пилотно въвеждане на модела за „Център за устойчиво развитие”, финансиран по ОП
„Развитие на човешките ресурси 2014-2020” за периода от 18.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
Видно от направена справка в Търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел, СНЦ „Развитие на социалния капитал” с ЕИК 177003362 е
регистрирано, като организация с нестопанска цел, извършваща дейности в обществена
полза.
Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, с
решение на общинския съвет свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост
могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални
дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически
лица с нестопанска цел, осъществяващи дейности в обществена полза.
Имотът е включен в Раздел IV на Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост на Община Две могили за 2019 г., поради което предлагам
на комисията предложеният ни проект на решение да бъде приет.
Разисквания по осма точка нямаше.
По девета точка от дневния ред докладва Галя Додева: С решение на общински
съвет Две могили през декември 2018 г. е предоставен на Кметство с. Кацелово
безвъзмездно за управление лек автомобил Форд транзит за срок от 1 година, считано от
01.01.2019 г. Превозното средство е предоставено за превоз на деца от населените места
на територията на общината до детската градина в с. Кацелово, която е филиал към ДГ
Две могили.
Постъпило е искане от директорката на ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две
могили, превозното средство да бъде предоставено на детската градина безвъзмездно за
управление. Превозното средство следва да се използва единствено за транспорт на
ученици от населените места на територията на община Две могили до филиал „Олга
Жекова” – с. Кацелово.
Разисквания по девета точка нямаше.
По десета точка от дневния ред докладва Галя Додева: Съгласно разпоредба от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, е необходимо да
разгледаме и одобрим структура на общинската администрация и общата численост по
предложение на кмета на общината.
Общинска администрация е структурирана в 3 дирекции, като едната е обща
администрация и две дирекции специализирана администрация при обща численост 65
щатни бройки, в това число 40 като държавно делегирана дейност и 25 местна
отговорност.
Кметът предлага следните промени в структурата на общинската администрация:
Запазват се трите дирекции: „Административно-правно и информационно
обслужване”, „Финанси и местни данъци и такси” и „Регионално развитие” като кметът
предлага следните промени в Дирекция „Регионално развитие”: В състава на дирекцията
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длъжността: „Социални дейности и здравеопазване” да бъдат 2 щатни бройки. Какви са
мотивите на кмета? – Реформата, която се случва в социалната сфера с действащия вече
Закон за личната помощ и с влизащия в сила от 1-ви януари Закон за социалните услуги,
изцяло вменява още повече отговорности и ангажименти на общините. Поради тази
причина е предложението да бъдат две щатни бройки „Социални дейности и
здравеопазване“, които ще подпомагат изпълнението на законовите задължения в тази
област.
Друго предложение в Дирекция „Регионално развитие” е експертът „Експертно и
техническо осигуряване на Общински съвет“ да бъде половин щатна бройка. Следващото
предложение на кмета е отделяне на длъжностите: „Системен администратор и сигурност
на компютърни и информационни технологии” в две отделни длъжности, а именно:
„Системен администратор“ – 1 щ. бр. и „Експерт по сигурността на информационни и
комуникационни технологии“ – 1 щ. бр.
В разискванията по десета точка участие взеха:
1. Румен Марков: Аз не съм съгласен бройката на експерта „Експертно и
техническо осигуряване на Общински съвет“ да бъде половин щатна бройка, затова няма
да подкрепя така предложената ни структура.
2. Драгомир Дамянов: Аз също не съм съгласен като цяло с предложената ни
структура, поради което също няма да я подкрепя, защото тя може да бъде пооптимидирана.
След приключване на разискванията, комисията прие следните

С Т А Н О В И Щ А:
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” и 2 (два) гласа „против” приема Докладна
записка от Юлиана Тодорова с вх. № 372/04.12.2019 г., относно: Избиране на заместник председател на Общинския съвет.
2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар
Борисов с вх. № 359/19.11.2019 г., относно: Приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци на територията
на община Две могили, област Русе.
3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар
Борисов с вх. № 367/03.12.2019 г., относно: Избор на делегат и заместник-делегат за
отчетно-изборно общо събрание на Сдружение «Толерантност».
4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Христина
Ефтимова с вх. № 369/04.12.2019 г., относно: Определяне размера на платения годишен
отпуск и допълнителното възнаграждение за придобит стаж и опит на Председателя на
Общински съвет – Две могили, съгласно чл. 26 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация.
5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Юлиана
Тодорова с вх. № 370/04.12.2019 г., относно: Приемане на График за провеждане на
редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2020 година.
6. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Юлиана
Тодорова с вх. № 371/04.12.2019 г., относно: Приемане на График за изготвяне и
представяне на програми, планове, доклади, отчети и информации на редовните заседания
на Общински съвет – Две могили през 2020 година.
7. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар
Борисов с вх. № 379/06.12.2019 г., относно: Определяне на имотите – частна общинска
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собственост, които подлежат на задължително застраховане срещу природни бедствия и
земетресения за 2020 г.
8. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар
Борисов с вх. № 380/06.12.2019 г., относно: Отдаване под наем на част от имот – частна
общинска собственост.
9. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар
Борисов с вх. № 384/06.12.2019 г., относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на
движима вещ – лек автомобил „Форд транзит”, с рег. № Р6178ВХ, за нуждите на ДГ „Св.
св. Кирил и Методий” – гр. Две могили.
10. Комисията с 5 (пет) гласа „за” и 2 (два) гласа „против” приема Докладна
записка от Божидар Борисов с вх. № 397/09.12.2019 г., относно: Одобряване на структура
и численост на общинска администрация Две могили и дейностите към нея, считано от
01.01.2020 година.
Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа.
Подписали протокола:
1. …………………......
(Румен М. Марков)

4. ………………….......
(Ивайло Д. Иванов)

2. ………………….........
(Ахмед Н. Ахмед)

5. ………………......…
(Мехмед Р. Мехмедов)

3. ………………......…..
(Галя М. Додева)

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

7. ………………......…
(Ивайло П. Иванов)

Председател на комисията:
_________ (Румен Марков)

Секретар на комисията:
___________ (Ахмед Недрет)

