
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  
№ 14 

 

 
Днес, на 15.01.2021 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. 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. № 6 
                  11.01.2021г. 
               - Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 2020 г. в 

проекти по различните оперативни програми и изпълнени със средства от 
Републикански бюджет.  

               2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. № 7/11.01.2021 г 
- Информация за сключени договори за извършване на услуга с личен труд в 
Община Две могили, основания и постигнати резултати за периода от месец Януари 
2020 г. – до месец Декември 2020 г. 

               3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. № 8/11.01.2021г 
                   - Информация за работата на общинската администрация по административното 

обслужване на физическите и юридическите лица през 2020 г. 
              4.  Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. № 9/11.01/2021г 
                  - Отчет за изпълнение на  решенията на Общински съвет - Две могили от 

общинската администрация за второто шестмесечие на 2020 година 
              5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. № 10/11.01.2021 
                 - Приемане на Правилник № 7 за устройството и дейността на Общинско     
предприятие „Чистота“, действащо на територията на община Две могили, област Русе 
             6. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. № 11/11.01.2021 
                 - Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на 
малолетните и непълнолетните - гр. Две могили за 2020 
                  
По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Недрет. 
С Решение № 273, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 

15/29.12.2020 г. е приет график за 2021 г., относно изготвяне и представяне на програми, 



планове, доклади, отчети и информации, които следва да бъдат представени на редовните 

заседания на Общински съвет – Две могили през 2021 г. 

 Съгласно същия е предвидено представяне на Информация за резултатите от 

участието на Община Две могили през 2020 г. в проекти по различните оперативни 

програми.  

Представена ни е Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 
2020 г. в проекти по различните оперативни програми и изпълнени със средства от 
Републикански бюджет. 

Информацията е разделена на четири части – това, което е изпълнено, това което е в 
процес на изпълнение, проекти чакащи одобрение и нови проекти. 

С допълнително споразумение е удължен срока на договора по Оперативна програма 
Развитие на човешките ресурси до  месец Ноември 2021 г. 
 В процес на реализация е  проекта „Подобряване на образователната среда и 
осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГСС гр. Две могили. 
Проекта е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж. 
Тече и Проект „Основен ремонт, модернизация на блок А и на блок Б в ДГ „Св. Св. Кирил и 
Методий“ гр. Две могили“. По проекта са предвидени ремонт на покрив, подмяна на вътрешни 
врати и ремонтни дейности по помещенията. Проекта е финансиран със средства от 
Републиканския бюджет. 
 В процес на реализация е и ремонт на детска градина в село Бъзовец. 

Продължава да тече проекта по рекултивация на сметището.  
В процес на изпълнение също така са 9 проекта за ремонт на улици, както в Две могили, 

така и в селата от Общината.  
Чакащ за одобрение е проекта за Основен ремонт на сграда находяща се в гр. Две 

могили (сградата на бившето БКС). 
Готови за кандидатстване са проекти свързани с ремонт на сгради, улици, изграждане 

на спортни площадки и др. 

 
Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 

 
По втора точка от дневния ред докладва Ивайло Димитров. 
В Община Две могили за този период са сключени общо петдесет и шест броя 

граждански договора на двадесет и пет броя лица на обща стойност от 30880,63              лева. 
1. За Уредник на къща  музей „Филип Тотю” за периода е сключен един брой договор с лицето 
Койчо Пенчев на обща стойност от 1200,00 лв. 
2. За защита на лични данни в Община Две могили са сключени дванадесет броя договори с 
лицето Йордан Борисов на обща стойност от 2400,00 лв. 
3. За информационно обслужване в  Община Две могили е сключен един брой договор с  
лицето Симеон Младенов Трифонов на обща стойност от 3000,00 лв. 
4. За предотвратяване и установяване на нарушения в горските територии на Общината е 
подписан договор с лицето Начо Начев на обща стойност от 6000,00 лв.   
5. За поддържане и опериране на компютърните системи в Община Две могили са сключени 
седем броя договори с лицето Стамен Красимиров Статев на обща стойност от 3783,85 лв. 
6. За извършване на услугата „Контрол, управление и отчитане на документи във връзка с 
изпълнението на Закона за личната помощ и сключено споразумение № ФС 01-0328 от 
31.07.2019 г. между Национален осигурителен институт, Агенция Социално подпомагане и  
Община Две могили са сключени два броя договора с лицата Росица Димитрова и Сениха 
Тасим на обща стойност от 300,00 лв. 



7. За поддръжка на Общинско имущество сграда Защитено жилище в село Могилино при 
Община Две могили са сключени дванадесет договора с лицето Петко Петков на обща 
стойност от 5916,45 лв. 
8.  За отчитане на Проект „Топъл обяд” в Община Две могили  са сключени четири броя 
договори с четири лица - Галина Спасова, Сашка Димитрова, Бисерка Николова и технолог, 
експерт по проекта Кремена Керчева на обща стойност от 870,00 лв., които са изплатени от 
бюджета на проекта. 
9. За изкопаване на гробове в гробищен парк Две могили са сключени два договора с лицето 
Николай Колев на обща стойност от 544,25 лв. 
10. За подготовката на зимно почистване на банкетите на пътен участък в село Пепелина при 
Община Две могили е сключен един договор с лицето Николай Колев на обща стойност от 
398,49 лв. 
11. За почистване и изкопаване на яма намираща се в имот в гр. Две могили, бул. България № 
69 (Бюро по труда) е сключен един договор с лицето Станчо Пеев на обща стойност от 143,35 
лв.  
12. За извършване на услугата нарязване на дребно на паднали и счупени дървета и превозване 
до складовата база в Община Две могили са сключени два броя договора с лицето Начо Начев 
на обща стойност от  900,00 лв. 
13. За извършване на услугата монтиране на нови и демонтирани на стари улични лампи в 
населените места в Община Две могили са сключени два договора с лицето Айлин Емурлов 
на обща стойност от 830,08 лв.  
14. За извършване на консултантски услуги и даване на напътствия и указания за засаждане, 
подрязване, копаене и отглеждане на дървета, храсти и цветя през цялата година в Община 
Две могили е сключен един договор с лицето Енчо Петров на обща стойност 700,00 лв. 
 
 
15.  За доставка на тридесет броя печатни произведения – книги във връзка с изпълнение на 
дейностите заложени в Местната комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни е сключен един договор с лицето Кънчо Атанасов на обща 
стойност 664,16 лв.  
16. За подмяна на стари лампи и прожектори, контактори и ремонт на главно табло на пещера 
Орлова чука в Община Две могили е сключен един договор с лицето Айлин Емурлов на обща 
стойност от 310,00 лв. 
17. За извършване на услугата приемане на хранителни продукти и предаване в кухнята на 
Детската ясла, ежедневно изготвяне на требвателни листи и месечен отчет за прихода и 
разхода в Детска ясла „Радост“ в град Две могили е сключен един договор с лицето Калинка 
Христова, поради продължителна временна неработоспособност на лицето Иванка Казасова 
на обща стойност от 350,00 лв. 
18. За изготвяне на интегриран план за развитие на Община Две могили 2021 г. – 2027 г.  е 
подписан един брой договор с лицето Мария Андреева на обща стойност от 1500,00 лв.  
19. За извършване на услугата разчистване на архиологичен обект местност Кръстец в село 
Широково при Община Две могили е подписан един договор с лицето Николай Колев на обща 
стойност от 450,00 лв. 
20. За извършване на услугата земно изкопни работи по черен път в село Бъзовец с цел 
предотвратяване на последици от наводнения е сключен един договор с лицето Николай Колев 
на обща стойност от 500,00 лв. 
21. За извършване на услугата  оформяне на гроба на Филип Тотю в град Две могили е сключен 
договор с лицето Цветанка Казасова на обща стойност от 120,00 лв. 
 
 Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 

 
 По трета точка от дневния ред докладва Галя Додева.   
С Решение № 273, взето на заседание на Общински съвет - Две могили с Протокол № 
15/29.12.2020 г. е приет График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, 



отчети и информации, които следва да бъдат представени на редовните заседания на 
Общински съвет – Две могили през 2021 г. 
 Съгласно същия за м. януари 2021 г. е предвидена Информация за работата на 
общинската администрация по административното обслужване на физическите и 
юридическите лица през периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация предлагам на Общинския съвет да приеме 
следното  

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Приема предоставената Информация за работата на общинската администрация по 
административното обслужване на физическите и юридическите лица през 2020 г., като дава 
положителна оценка на работата на общинската администрация по административното 
обслужване на физически и юридически лица за 2020 год. 
 
Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 
По четвърта точка от дневния ред докладва Ивайло Пенев. 
Съгласно чл. 2, ал. 1 от Конституцията на Република България тя е единна държава с местно 
самоуправление. Местните органи на власт реализират политики в различни области в рамките 
на предоставените им от закона компетентност. Местното самоуправление се изразява в 
правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават 
самостоятелно всички въпроси от местно значение.  

Съгласно чл. 139, ал. 1, изр. 1 Конституцията на Република България (КРБ) кметът на 
общината е орган на изпълнителната власт. В своята дейност той се ръководи от закона, 
актовете на Общинския съвет и решенията на населението, като специални закони - Законът 
за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Законът за публичните 
финанси (ЗПФ), Законът за общинската собственост, Законът за устройство на територията и 
др. Те регулират правомощията на кмета и взаимоотношенията му с органа на местното 
самоуправление – Общинския съвет. Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация Кметът на общината организира изпълнението на 
актовете на общинския съвет. Предвид това свое задължение, той следва да внася отчет за 
изпълнението им два пъти годишно пред Общински съвет. 

В изпълнение на изискванията на закона и в съответствие с Решение № 273, взето на 
заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 15 от 29.12.2020 г. представям на 
вашето внимание Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Две могили за 
периода 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. Отчетът е структуриран в табличен вид. Предмет на 
отчета са решенията, които подлежат на изпълнение от страна на кмета на общината и 
общинска администрация и въз основа на които са издадени административни актове и са 
сключени договори.  
 
Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 
По пета точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов. 
Съгласно разпоредбата на чл. 51, ал. 2, изр. 2  от Закона за общинската собственост (ЗОС), 
Общината може да осъществява самостоятелно стопанска дейност чрез общински 
предприятия, създадени по реда на ЗОС. Общинското предприятие е специализирано звено 
на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския 
бюджет (чл. 52, ал. 1 от ЗОС). То обаче няма отделна правосубектност, а е специализирано 
звено на Общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския 
бюджет.  

Чрез създаването на общинско предприятие възможностите за осъществяване на 



определени дейности от Общината се разширяват още повече в сравнение с това, което е 
предоставено като правомощия за образуване на еднолични общински дружества, съвместни 
дружества с общинско участие, граждански дружества по Закона за задълженията и 
договорите (ЗЗД), договори за съвместна дейност и възлагане чрез обществени поръчки и 
концесии.  

Кръгът от дейности и услуги, които могат да се осъществяват от общински 
предприятия е посочен в чл. 53 от ЗОС. Общинското предприятие може да осъществява 
дейност по: 

1. управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти – общинска собственост, както и 
предоставяне на свързаните с тях услуги за населението; 

2. предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, 
необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, които 
се финансират от бюджета на общината, определени от общинския съвет. 

Кръгът от подобни дейности е доста широк и трудно може да се изброи изчерпателно, 
например може да се организират и дейности по управление на отпадъци по реда на Закона 
за управление на отпадъците (ЗУО). 

Съгласно чл. 52, ал. 2 ЗОС, общинското предприятия се създава, преобразува и 
закрива с решение на общинския съвет. 

Причини, налагащи приемането на Проект на Правилник № 7 за устройството и 
дейността на Общинско предприятие „Чистота“, действащо на територията на община Две 
могили, област Русе 

Организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота“ към Община Две 
могили съгласно чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост е необходимо да бъдат 
уредени в Правилник. 

Цели, които се поставят: 
Със създаването на Общинско предприятие „Чистота“ към Община Две могили се 

цели постигане на по-добра оперативност, ефективност и икономичност на извършваните 
дейности. 

Приемането на Правилник № 7 за устройството и дейността на Общинско 
предприятие „Чистота“, действащо на територията на община Две могили, област Русе се 
налага с цел регламентиране на общите положения, предмета на дейност, наименованието и 
седалището, управлението и представителството, структурата на предприятието, както и 
правата и задълженията на неговия директор и организацията на отчетността и контрола по 
отношение на дейността. 

Всички горепосочени отношения е необходимо да бъдат нормативно уредени с цел 
законосъобразно функциониране на предприятието. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба: 
Новосъздаденото Общинско предприятие „Чистота“ ще се финансира със средства от 

бюджета на Община Две могили, както и от собствени приходи и неговият директор ще бъде 
второстепенен разпоредител с бюджетни средства. 

Приемането на Правилника няма да е свързано с изразходване на допълнителни 
финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси. 

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови: 
Чрез създаването на Общинско предприятие „Чистота“ към Община Две могили ще 

бъде подсигурено изпълнението на широк кръг от дейности по отношение на ремонта и 
поддръжката на общинско имущество, озеленяването и чистотата на територията на 
общината от специализирана структура към Общината и това ще намали необходимостта от 
външно възлагане за извършването им. 

Приемането на Правилника ще доведе до ефективност и законосъобразно 
осъществяване на дейността на Общинско предприятие „Чистота“ към Община Две могили, 
съответно до правилното стопанисване и управление на предоставеносто му имущество. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 



Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, ето 
защо не се налага анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Предлаганият 
Проект на Правилник № 7 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“, 
действащо на територията на община Две могили, област Русе е подзаконов нормативен акт 
и е в съответствие с разпоредбите и целите на националното и местното законодателство, в 
това число с нормативните актове от по-висока степен. Предлаганият Проект на Правилник 
не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.  
 
Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 
По шеста точка от дневния ред докладва Румен Марков. 
Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни, към общините или районите се създават местни комисии за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Съгласно чл. 7, ал. 2 от 
ЗБППМН местната комисия ежегодно отчита дейността си пред кмета, Общински съвет и пред 
Централната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. 
 С настоящата докладна записка представям Отчета на Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2020 година. В отчета са 
включени следните аспекти от дейността на комисията: състав, дейности на комисията, 
взаимодействие с други институции и финансова част. 
 
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. ………………......…     6 …………………...... 
                          (Ивайло Д. Иванов)        (Мехмед Р. Мехмедов)        (Драгомир Д. Драганов) 

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

Председател на комисията: 
        

 

                                                                            _________ (Румен Марков) 
 
 
 
 

Секретар   на   комисията: 
        

 

___________ (Ахмед Недрет) 


