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О Б Щ И Н А  Д В Е  М О Г И Л И ••••О Б Л А С Т  Р У С Е  
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail: obshtina@dvemogili.bg 

VІI – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
тел. 0889/317 167, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

Екз. № 3 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 36 
 

Днес, 30 март 2018 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна тридесет и шестото редовно заседание на VІI – мия Общински съвет – 
Две могили. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
На заседанието на Общинския съвет от общо 17 (седемнадесет) общински 

съветника, присъстват 16 (шестнадесет). 
Отсъства: Светлозар Милчев Донев. 

 Заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 
 Откривам настоящото заседание на съвета. 

В работата му ще вземат участие: Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили; 
Георги Великов – Зам.-кмет на Община Две могили; Мариета Петрова – Секретар на 
Община Две могили; Мирослав Енев – Началник на РУ – Две могили, служители от 
Общинска администрация; кметове на кметства. 
  

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
 

Колеги, преди да Ви дам думата за обсъждане на дневния ред, искам да дам думата 
на г-н Борисов – Кмет на Община Две могили да връчи Грамотите на децата, които са 
участвали в конкурса за написване на есе на тема „Какво е за мен 3-ти Март”. 

 

Божидар Борисов – Кмет на Общината връчва грамотите. 
 

Колеги, дневният ред за настоящото редовно заседание Ви е раздаден 
предварително. 

Имате ли Вие предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Няма. 
Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане дневен ред на 

настоящото редовно заседание на Общинския съвет, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 
0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Отчет – анализ с вх. № 77/16.03.2018 г. на Началник на РУ – Две могили, 
относно: Дейността на РУ – Две могили през 2017 г.  

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и 
други дейности”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 78/19.03.2018 г., относно: 
Отчет за изпълнение на Общинската Програма за опазване на околната среда и 
Общинската Програма за управление на отпадъците, като неразделна част от нея за 2017 г. 
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Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и 
други дейности”. 

3. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 60/23.02.2018 г., относно: 
Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация.  

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 66/28.02.2018 г., относно: 
Одобряване на средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 
2019 – 2021 г. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Бюджет и 
финанси”. 

5. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 67/28.02.2018 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 8 за символиката, за именуване и 
преименуване на улици, обекти с общинско значение и за паметниците  и другите 
възпоменателни знаци на територията на община Две могили, област Русе. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 73/12.03.2018 г., относно: 
Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2017 г. 

Докладва: Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 75/16.03.2018 г., относно: 
Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
Изменение план на улична регулация /ПУП-ИПУР/ от ОТ /осова точка/ 2208 до ОТ 2210 и 
образуване на нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХІV-2933, кв. 18 по плана на гр. Две 
могили, община Две могили, област Русе, за транспорт и комуникация. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

8. Докладна записка от Валентин Георгиев с вх. № 76/16.03.2018 г., относно: 
Изготвяне на счетоводен баланс на „Черни Лом 2008” – в ликвидация за 2017 г. 

Докладва: Николай Христов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 80/19.03.2018 г., относно: 

Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Свети Свети Кирил и Методий - 1919" – град 
Две могили в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община 
Две могили през 2017 година. 

Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 81/19.03.2018 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1914" – село Баниска в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2017 година. 

Докладва: Румен Драков – член на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 82/19.03.2018 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Светлина – 1927" – село Чилнов в изпълнение 
на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2017 
година. 
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Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 83/19.03.2018 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Зора – 1930" – село Помен в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2017 година. 

Докладва: Стефан Димитров – секретар на Комисията по „Образование, 
култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 84/19.03.2018 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Пробуда – 1927" – село Батишница в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2017 година. 

Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 85/19.03.2018 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1902" – село Кацелово в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2017 година. 

Докладва: Румен Драков – член на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 86/19.03.2018 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Отец Паисий – 1912" – село Острица в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2017 година. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 87/19.03.2018 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Христо Ботев – 1928" – село Бъзовец в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2017 година. 

Докладва: Стефан Димитров – секретар на Комисията по „Образование, 
култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 88/19.03.2018 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Развитие – 1908" – село Каран Върбовка в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2017 година. 

Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 89/19.03.2018 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Христо Ботев – 1927" – село Широково в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2017 година. 

Докладва: Румен Драков – член на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 90/19.03.2018 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Селско събуждане – 1899" – село Могилино в 
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изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2017 година. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 91/19.03.2018 г., относно: 
Приемане на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 
развитие 2014-2020 г. на Община Две могили” за 2017 г. 

Докладва: Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 94/19.03.2018 г., относно: 
Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община Две 
могили за 2017 година. 

Докладва: Стефан Димитров – секретар на Комисията по „Образование, 
култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 96/20.03.2018 г., относно: 
Приемане на годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за 
развитие на социалните услуги за 2019 г. в Община Две могили. 

Докладва: Байчо Георгиев – председател на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 97/20.03.2018 г., относно: 
Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2017 г. 

Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

24. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 98/20.03.2018 г., относно: 
Решение за поставяне на снето от въоръжение оръдие в Градски парк гр. Две могили (ПИ 
с идентификатор 20184.1.2848). 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

25. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 99/21.03.2018 г., относно: 
Предоставяне безвъзмездно за управление имот – частна общинска собственост за 
нуждите на териториалната структура на Агенция за социално подпомагане. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

26. Докладна записка от Исмет Рийзаев с вх. № 100/21.03.2018 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов през 
последната година и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

27. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 101/21.03.2018 г., относно: 
Изменение на наше Решение № 646 по Протокол № 31/27.10.2017 г.  

Докладва: Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

28. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 92/19.03.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Габриела Николаева Петкова за раждане на 
първо дете – Теодор Преславов Димитров. 

Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

                    Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
29. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 93/19.03.2018 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айше Велиева Галибова за раждане на 
първо дете – Гюней Галибов Махмудов. 

Докладва: Велко Иванов – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

                   Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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30. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

Първа точка от дневния ред: 
Отчет – анализ с вх. № 77/16.03.2018 г. на Началник на РУ – Две могили, 

относно: Дейността на РУ – Две могили през 2017 г.  
По нея докладва:  
1. Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и 
други дейности”: 

Всяка година РУ «Полиция» град Две могили представя пред Общинския съвет 
Отчет – анализ за дейността си през изминалата година.  

Районното управление осъществява ред, сигурност и спокойствие на жителите на 
територията на 25 населени места, 1 град и 24 села, обособени в две общини – Две могили 
и Иваново. 

Регистрираните престъпления за 2017 година са 136, като 13 от тях са регистрирани 
по линия «Икономическа». Общият разкрит брой престъпления са 53, за сравнения за 2016 
г. разкритите престъпления са 30 на брой. От регистрираните 123 престъпления по 
криминална линия са разкрити 44 за 2017 г., а за 2016 г. – 29. От регистрираните 13 
престъпления по линия «Икономическа» са разкрити 6 за 2017 г., а за 2016 г. – 2. 

На територията на двете общини кражбите заемат най-висок дял от извършените 
престъпления.  

Според интензитета влияещи в най-голяма степен върху средата за сигурност 
степенувано са: кражбите – 50 на брой; общоопасните престъпления са 44 на брой; 
наркотици – 1 брой; гралежи – 1 брой; измами – 3 броя; изнасилване – 2 броя и 
престъпление убийство не е регистрирано. 

Кражбите са предимно на черни и цветни метали, домашен алкохол, зимнина, 
градинска и битова техника. Наблюдава се и увеличение на кражбите от обществени места 
– питейни заведения, хранителни магазини, пощенски клонове и др. 

Благодарение на доброто взаимодействие с РУ – град Бяла, двете РУ се явяват като 
буфер за ограничаване придвижването на лицата от криминалния контингент по линията 
към територията на град Русе. 

Опазване на обществения ред (в т.ч. при провеждане на масови мероприятия): 
Предвид спецификата на обслужвания район – 1 град и 24 села патрулно-постова дейност 
се извършва на територията на РУ Две могили от един смесен наряд, включващ 
служители по ООР и ПК. Със заповед са определени патрулните участъци с обособени 
маршрути и съответно указания за изпълнение на ППД по тях. Базирайки се на анализа на 
по- характерните правонарушения, извършени на територията на РУ Две могили за месеца 
се изготвя разстановка на силите и средствата за изпълнение на ППД на обслужваната 
територия с конкретни патрулни участъци и установъчни пунктове. 

В ООР работят 5 полицейски служители, а в ПК са 4 мл. автоконтрольори. 
Нарядите осъществяващи ППД са смесени от Полицаи в ООР и Младши автоконтрольор 
под непосредственото ръководство и контрол на КО ООР.  

Опазването на обществения ред в отделните населени места се осъществява от 2 
Полицейски и 8 Младши полицейски инспектори, като основно дейността им е насочена 
към изпълнение на задачите, залегнати в плановете, които произтичат от потребностите на 
обществото, промените в средата за сигурност, правна дейност и проверка по сигнали на 
граждани. Освен това при провеждане на полицейски операции се сформираха екипи от 
Полицейски и Младши полицейски инспектори, които съгласно изготвен план 
осъществяват полицейско присъствие в отделни села, определени въз основа анализ на 
средата за сигурност.  

ПИ и Мл. ПИ ежедневно оказваха съдействия на граждани, държавни и 
обществени органи, като Общинска администрация, СЗ КООРС, държавни и частни 
съдебни изпълнители и други. Служителите работят съвместно с общинска 
администрация, отдел “Закрила на детето” и представители на учебните заведения на 
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територията на РУ Две могили, с цел недопускане и ограничаване извършването на 
престъпления от малолетни и непълнолетни лица. През отчетния период  не е възникнал 
случай на оказване полицейска закрила на дете. В съответствие с изискванията на 
наредбите на Общинските съвети на двете общини, ПИ и Мл. ПИ контролираха 
спазването на правилата на поведение на обществени места /търговски обекти, питейни 
заведения  и др./.  

През изтеклата година служителите от РУ-Две могили бяха ангажирани с 
охраната на изборните секции и съпровождането на изборните материали, при 
провеждането на избори за президент, вицепрезидент на Република България и 
национален референдум. Нарушения на обществения ред и изборните права на 
гражданите на територията обслужвана от РУ-Две могили не бяха допуснати.   

По изпълнение на ежедневните си служебни задължения служителите от ТП при 
РУ Две могили са връчили 599 бр. НП и електронни фишове и 405 призовки. 

От представения отчет се вижда подобрението на работата на РУ „Полиция” град 
Две могили, поради което становището на шеста комисия е той да бъде приет. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Аз искам да изкажа своята благодарност към добрата работа на РУ „Полиция” град 

Две могили с пожелание да продължава съвместната ни работа и занапред.  
Работата на РУ е много специфична и отчета, който ни е представен е много 

подробен и реален за жалост. За жалост казвам, защото престъпността за 2017 година е 
нарастнала почти двойно спрямо 2016 година. Радостното в случая е, че по отношение на 
тежките престъпления като убийство и опит за убийство за 2017 година не са 
регистрирани. 

По отношение на опазването на обществения ред виждаме, че РУ отчита 264 
мероприятия, което означава, че почти във всеки един работен ден през годината е имало 
такова. 

2. Йордан Борисов – Обществен посредник на Община Две могили: 
Следващата година РУ Две могили ще направи 20 години от създаването си и аз 

съм много щастлив, от това което чувам, защото преди 19 години тогавашният Областен 
управител в мое лице и тогававашният Министър Богомил Бонев създадохме РПУ Две 
могили. Тогава въпросът беше дали в Две могили да го направим или в Иваново, но днес 
виждам, че аз не съм сгрешил като съм взел това решение, затова че сме го направили 
именно в Две могили, защото резултатите са все по-добри. Искам само да отбележа, че 
има един пропуск в отчета, затова че има една институция и тя се казва „Омбудсман” и 
тъй като ние работим заедно, считам че това също трябва да бъде поместено в следващите 
отчети. 

3. Мирослав Енев – Началник на РУ – Две могили: 
Аз искам да благодаря за добрите думи, които казахте за работата на РУ – Две 

могили и да кажа, че за тези срещи с населението по населените места със заповед на 
нашия началник е сформирана работна група и нашите инспектори провеждат разговори с 
хората по населените места. 

Още веднъж искам да благодаря за добрите думи и за добрата работа и се надявам 
това да продължи и за напред. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Отчет – анализ с вх. № 77/16.03.2018 г. на Началник на РУ 

– Две могили е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 672 по Протокол № 33/22.12.2017 г. и Отчет – анализ с вх. № 77 от 16.03.2018 г. с 16 
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(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 731   

1. Приема Отчет – анализ за състоянието на престъпността и опазването на 
обществения ред на територията на РУ „Полиция” – град Две могили за 2017 г. 

Приложение: Отчет – анализ за състоянието на престъпността и опазването на 
обществения ред на територията на РУ „Полиция” – град Две могили за 2017 г. 

 

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 78/19.03.2018 г., относно: Отчет 

за изпълнение на Общинската Програма за опазване на околната среда и Общинската 
Програма за управление на отпадъците, като неразделна част от нея за 2017 г. 

По нея докладва:  
1. Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и 
други дейности”: 
 Настоящият отчет е изготвен във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 79, 
ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 52, ал. 2 и ал. 9 от Закона за 
управление на отпадъците. 
 С Решение № 276, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол 
№ 13 от 15.07.2016 г. е приета Общинска програма за опазване на околната среда на 
Община Две могили 2015 – 2020 г. 
 По отношение на атмосферното замърсяване, община Две могили не се пречислява 
към районите, определени като замърсени. 
 Промишлени производства, които оказват негативно влияние върху атмосферния 
въздух няма. Единственото замърсяване на въздуха на територията на общината е от 
битовото отопление през зимния сезон. Това води до изпускане в атмосферата на прах, 
сажди, серен двуокис. 
 Речната мрежа на община Две могили, съставена от река Баниски Лом, Черни Лом 
и Русенски Лом е чиста от техническа гледна точка, тъй като в акваториите им няма 
работещи предприятия, които да замърсяват речните води. На границата между село 
Баниска /Община Две могили/ и село Копривец /Община Бяла/ се намира най-големият 
язовир в област Русе – язовир „Баниски”. Той е водосбор от водите на община Попово и 
община Бяла. Два пъти годишно се прави дезинфекция на резервоарите и водопроводите, 
а ежемесечно се вземат проби за изследване чистотата на водата. При изследванията не са 
отчетени негативни резултати. Уточнени са водоизточниците за населените места в 
общината при бедствено положение.   

Основа на зелената система са озеленените площи, предназначени за широко 
обществено ползване – паркове, градини, улично озеленяване, извън селищни паркове и 
лесопаркове, представляващи публична собственост.  

Допълващи зелената система са озеленените площи за ограничено обществено 
ползване в имотите за жилищни, вилни, обществени и производствени сгради, както и 
озеленените площи с друго специфично предназначение – гробищни паркове, защитени 
насаждения и др. 

На територията на община Две могили няма предприятия и съоръжения създаващи 
голямо излъчване на шум. 

Основни източници на шума в общината са движението на транспортни средства 
/леки, товарни автомобили и др./, което не е много натоварено, а за гр. Две могили и ж.п. 
линията, която минава през града. 

На територията на община Две могили, потенциални източници на замърсяване на 
почвите с тежки метали и нефтени продукти няма, тъй като няма предприятия източници 
на такива замърсявания. Пестицидите, като основни средства за агрохимична защита на 
растенията се използват и ще се използват масово за напред.  
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 Основен проблем на населените места е безотговорното депониране на отпадъците 
от селскостопанските обори, които освен механично замърсяване на каналната мрежа са и 
източници на нитратно замърсяване в следствие на процесите на разлагане. 

На територията на общината има голямо разнообразие на видове растения и 
животни главно по поречието на река “Черни Лом”. От животинските видове като обекти 
на ловен туризъм преобладават главно сърни, зайци, елени, диви прасета и фазани. 
Поречието на река “Черни Лом” представлява естествен резерват за различни видове 
билки - жълт кантарион, подбел, магарешки бодил, великденче и други с ценни 
биологични качества. 

На територията на общината има голямо разнообразие на видове растения и 
животни, главно по поречието на река “Черни Лом”. От животинските видове като обекти 
на ловен туризъм преобладават главно сърни, зайци, елени, диви прасета и фазани.  

Пещера „Орлова чука”, както я наричат „Къщата на прилепите” е обитавана от 11 
вида прилепи: два вида са в Червената книга /редки/; два вида са уязвими; четири вида 
потенциално застрашени; два вида не са застрашени; за един вид липсват данни. 

Подобряват се условията за достъп на прилепите до пещерата. Разграничават се 
туристическите трасета, създават се регламенти и режими при посещение на пещерата. 

В община Две могили няма източници на радиационни излъчвания и йонизиращи 
лъчения. Общината е извън активната 40 километрова зона от радиационно облъчване и 
не попада в други трансгранични радиационни замърсявания. 

За постоянното наблюдение за радиационното замърсяване и облъчване се 
извършва всекидневно наблюдение с рентгенометър от петима служители дежурни по 
общински съвет по сигурността. 

С Решение № 146, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол 
№ 9 от 25.03.2016 г. е приета Програма за управление на дейностите по отпадъците на 
Община Две могили 2015 – 2020 г. 

Програмата е изготвена в съответствие с целите, структурата, предвижданията и 
програмния период на Националния план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. 
/НПУО/ и в съответствие със Заповед № РД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната 
среда и водите, за утвърждаване на „Методически указания за разработване на общински 
и методически указания за разработване на регионални програми за управление на 
отпадъците за периода 2015-2020 г.".  

И през 2017 г. Община Две могили продължи с теглене на битовите отпадъци на 
електронна везна като според наличната информация от кантарни бележки, общото 
количество отпадъци събрано от населените места на територията на община Две могили 
за 2017 г. е 2713 т.  

Няма практика за разделяне и сортиране на строителните отпадъци и те се 
депонираха смесено с битовите отпадъци. При извършвани проверки от страна на 
служители от общинска администрация се констатираха неконтролирано изхвърлени 
строителни отпадъци и появата на нерегламентирани сметища в и извън населените места, 
които после се почистваха от страна на Общината. 
 Съобразно спецификата на всяко отделно населено място, броя жители, 
тенденцията на застаряващо население, характер и гъстота на застрояване /разположение 
на жилищните и обществени сгради, предприятия и търговски обекти/, начин на събиране 
и периодичност на транспортиране, Общината е приела най-рационалното разпределение 
и използване на несменяемите съдове за битови отпадъци от различен тип. 
 Транспортирането на битовите отпадъци на територията на община Две могили 
през 2017 г. се извършваше с два специализирани автомобила за сметосъбиране и 
сметоизвозване - един сметосъбиращ камион „МАН” с обем-20 куб. м. и един малък 
„ИВЕКО”–7 куб.м., по предварително изготвен месечен график, утвърден от Кмета на 
Общината. Честотата на обслужване на съдовете бе, както следва: 
 Утвърдената честота на обслужване и нейното изпълнение осигуряват на 
населените места на общината функционално сметосъбиране и сметоизвозване. 
Нарушаване на графика се допуска през зимния сезон, причинено от лоши зимни условия. 
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 Съгласно чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците Община Две 
могили внася отчисления по сметката на РИОСВ-Русе от м. Януари 2011 г.  

По чл. 60 през 2017 г. по сметката на РИОСВ-Русе са внесени 9 034,79 лв., а по чл. 
64 са внесени 108 520,00 лв. Общата внесена сума за 2017 г. е 117 554,79 лв. за 2713т. 
депонирани битови отпадъци, както следва: 

Месец Количество/т. чл. 60 х 3,33 лв чл. 64 х 36,00 лв Обща сума 

Януари 105 349,65 4 200,00 4 549,65 

Февруари 209 695,97 8 360,00 9 055,97 

Март 269 895,77 10 760,00 11 655,77 

Април 244 812,52 9 760,00 10 572,52 

Май 258 859,14 10 320,00 11 179,14 

Юни 217 722,61 8 680,00 9 402,61 

Юли 275 915,75 11 000,00 11 915,75 

Август 267 889,11 10 680,00 11 569,11 

Септември 281 935,73 11 240,00 12 175,73 

Октомври 222 739,26 8 880,00 9 619,26 

Ноември 186 619,88 7 440,00 8 059,88 

Декември 180 599,40 7 200,00 7 799,40 

Рекапитулация 2713 т. 9034,79 108 520,00 117 554,79 

 Растящото количество отпадъци, образувани от жизнената дейност на хората, 
производството и търговията налагат предприемането на мерки за намаляване на общото 
количество на отпадъците и в частност на отпадъците от опаковки, повторната им 
употреба и увеличаването на рециклирането и оползотворяването им. 
 С развитието на технологиите за третиране на отпадъци става възможно 
ограничаването на количеството на отпадъците, предназначени за депониране и 
използването им като алтернативен суровинен и енергиен източник. За ефективно 
прилагане на технологиите за оползотворяване е необходимо отпадъците да са събрани 
разделно, допълнително сортирани по материали и да бъдат постигнати определени 
характеристики за чистота на материалите, поставени от преработвателните предприятия. 
 Във връзка с гореизложеното на 13.04.2017 г. Община Две могили сключи Договор 
с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД, във връзка с това, че Общината предоставя правото, а 
„ЕКОПАК” приема да организира за своя сметка система за разделно събиране, 
транспортиране, временно съхраняване, сортиране, рециклиране и оползотворяване на 
отпадъци от опаковки и от отпадъчните материали: хартия и картон, метали и пластмаси 
от домакинствата, търговски и административни обекти. 
 Местата за разполагане на съдовете за разделно събиране са определени съвместно 
от участниците в системата – Община Две могили и „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД, 
съобразявайки се с изискванията на Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки. 
Съгласно чл. 23 от същата, на всеки 400 жители се осигурява една трицветна „точка”, като 
разпределението по населени места е следното: 

• град Две могили – 10 точки; 
• село Баниска – 3 точки. 

 Чрез отделянето и предаването за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от 
опаковки, „ЕКОПАК” ще подпомогнат и изпълнението на целите на Общината, залегнали 
в чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и § 15 от преходните и 
заключителни разпоредби на ЗУО, както и изпълнение на задължението на Кмета на 
Общината за осигуряване разделното събиране на отпадъци по реда на чл. 19, ал. 3, т. 6 от 
ЗУО. 
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В писмо с изх. № 08-00-212/07.03.2017 г. от Министерство на околната среда и 
водите бяхме информирани, че абсолютният краен срок за прекратяване експлоатацията 
на съществуващите стари общински депа в Република България, неотговарящи на 
изискванията на Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г., относно депониране 
на отпадъци е 31 декември 2017 г. 

Изграждането на Регионалната система за управление на отпадъци в регионите 
Бяла, Благоевград и Дупница закъснява, съгласно първоначалния уговорен график, и 
съществува реален риск от заплащане на финансови санкции. 

На 14.09.2017 г. бе извършен текущ контрол на общинското депо за битови 
отпадъци в град Две могили, като експертите от РИОСВ – Русе дадоха предписание за 
предприемане на действия за транспортиране на отпадъците на депо, отговарящо на 
европейските изисквания.  
 С наше изходящо писмо бе направено запитване до Община Русе, относно 
възможността да бъдат транспортирани и депонирани битови и строителни отпадъци до 
Регионално депо – Русе, като при положителен отговор бъдат посочени цени за 
депониране. 

Отговорът на Община Русе бе, че общата сума за тон депониран отпадък, която ще 
заплаща всяка Община член на РСУО Русе, както и физическите и юридическите лица за 
2018 г. ще е 59,78 лв. на тон депониран отпадък. /без включени транспортни разходи/ 
        Във връзка с гореизложеното Община Две могили изпрати писма до Министерски 
съвет на Република България, Председателя на комисията по околна среда и води в 44-то 
Народно събрание, Министъра на околната среда и водите и до Главния директор на 
Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда”, имайки предвид степента на 
изпълнение на регионалното депо и нефункционалността на проекта, да предложи 
решение, в което транспортните средства и контейнерите за разделно събиране на 
отпадъците, доставени в изпълнение на проект № DIR-5112122-7-73 „Изграждане на 
Регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)“ да 
бъдат предоставени на общините-партньори за решаване на проблемите, свързани със 
сметосъбирането и сметоизвозването. 
 Отговорът: „Използването на част от доставеното мобилно оборудване и 
механизация преди цялостното изграждане на „Регионална система за управление на 
отпадъците в регион Борово /Бяла, област Русе/”, противоречи на цялостната концепция 
на проекта и е недопустимо.” 

На 11.10.2017 г. бе свикано Общо събрание на РСУО за Регион Борово /Бяла, 
област Русе/, на което се обсъди напредъка по прекратяване на експлоатацията на 
общинските депа, функциониращи на територията на общините, включени в РСУО за 
Регион Борово, където общините членки излязоха с решение за невъзможността с 
бюджетите, с които разполагат да поемат разхода, необходим за извозването на 
отпадъците до съседни Регионални депа, отговарящи на изискванията на екологичното 
законодателство, без помощта на Министерството на околната среда и водите. Вследствие 
на това е направено запитване до МОСВ, относно възможността да продължи 
експлоатацията на депата Бяла и Две могили до въвеждане в експлоатация на РСУО, 
имайки предвид и отпуснатите средства от ПУДООС под формата на безвъзмездна помощ 
и безлихвен заем, както и факта, че в най-скоро време ще стартира доизграждането на 
РСУО с новоизбран изпълнител. 

На 29.11.2017 г. на Кмета на Община Две могили, бе връчена Заповед № 
502/29.11.2017 г. от Директора на РИОСВ – Русе, относно спиране на дейностите по 
приемане, съхраняване и обезвреждане, чрез депониране на битови, строителни и 
производствени отпадъци на „Общинско депо за неопасни отпадъци” в землището на град 
Две могили, местността „Гърка”, считано от 31.12.2017 г., като се предприемат мерки за 
неговото закриване и рекултивация. 

На 13.12.2017 г. бе сключен Договор между Община Две могили, като Възложител 
и «Берус» ООД-град Русе, като Изпълнител, с предмет на дейност: депониране и 
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запръстяване на изхвърлените битови /сходни с тях отпадъци от промишлеността/ и 
строителни отпадъци от Възложителя на територията на Регионално депо-Русе. 
 Относно изпълнението на дейностите по проект № DIR-5112122-7-73 „Изграждане 
на Регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)“, 
бяхме информирани за следното: 

“Поради факта, че ПУДООС не финансира изграждане на сепариращи и 
компостиращи инсталации се налага общините сами да финансират изграждането им. 

Във връзка с това се наложи оптимизирането на цитираните инсталации с цел 
намаляване на тяхната стойност, без да се променя капацитета, вида и количеството 
отпадък, който ще се преработва в сепариращата и компостиращата инсталации. 

Общата им стойност за изграждането към момента на подаване на заявлението 
пред ПУДООС възлизаше на 8 174 906,43 лв. с ДДС. След оптимизиране на инсталациите 
общата им стойност намаля до 3 563 341,34 лв. с ДДС. 

На Общо събрание РСУО за регион Борово (Бяла, област Русе) се прие решение да 
бъде предложено на общинските съвети на общините членки на Регионалното сдружение 
изграждането на сепарираща и компостираща инсталации по проект «Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе) да 
се финансира със собствени средства на общините и доплащане с безлихвен заем от 
ПУДООС в размер на 2 000 000 лв. срок от 3 години с 1 година гратисен период.  

Средствата, с които всяка една община ще участва при финансирането на проекта и 
погасяване на заема да бъдат обвързани с брой жители по настоящ адрес на съответната 
община, чрез събраните по чл. 64 от ЗУО средства, а при недостиг от собственият си 
бюджет. 

Бе подадено Заявление с вх. № ДТБО-34/30.11.2016 г. за отпускане на безлихвен 
заем от ПУДООС за изпълнение на инвестиционен проект: РСУО – регион Борово (Бяла, 
област Русе) – Площадка за сепарираща и компостираща инсталации на стойност 1 999 
988,32 лв.  

С писма с вх. № ДТБО-12/01.03.2017 г. и вх. № ДТБО-34/01.03.2017 г. в ПУДООС 
са подадени окончателните документи свързани със заявленията за безвъзмездна помощ 
на стойност  11 914 014,38 лв. и безлихвен заем в размер на 1 999 988,32 лв. 

Стартирането и провеждането на обществената поръчка за избор на изпълнител 
отнема 3-4 месеца. Не е възможно до края на 2017 г. изразходване на цялата сума на 
безвъзмездната помощ. Отчитайки този факт ПУДООС изиска предоставянето на 
финансов график за реализирането на проекта, в който да са отчетени необходимите 
средства до края на 2017 г. по заявлението.  

С писмо с изх. № 5300-1654/19.06.2017 г. Община Бяла представи финансов график 
за реализирането на проекта, в който са отразени необходимите средства за финансиране 
от ПУДООС през 2017 и 2018 г. 

Във връзка с гореизложеното с писмо с изх. № ДТБО-12/11.07.2017 г. ПУДООС 
уведоми Община Бяла, че на заседание, проведено на 26.06.2017 г. Управителния съвет на 
ПУДООС прие да бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер на 2 962 860,87 лв с ДДС 
(без мобилно оборудване) за реализация на първи етап от проекта част от изпълнението на 
довеждащата инфраструктура, част от вертикална планировка на площадката, част от 
подготовка на клетка 1 и доставка на част от оборудването за ПСОВ по проект: 
«Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово 
(Бяла, област Русе) и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с 
републиканската пътна мрежа и мрежите  на техническата инфраструктура». Със същото 
писмо ПУДООС информира, че ще взема отделни решения за всеки отделен етап от 
изпълнението на проекта. 

Също така с писмо с изх. № ДТБО-34/06.10.2017 г. ПУДООС уведоми Община 
Бяла, че на заседание, проведено на 18.09.2017 г. Управителния съвет на ПУДООС прие 
да бъде отпуснат заем в размер на 1 999 988,32 лв. с ДДС за финансиране на обект «РСУО 
– регион Борово (Бяла, област Русе) – площадка за сепарираща и компостираща 
инсталации» за срок от 3 години, с гратисен период от една година. 
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Документацията за провеждане на предстояща процедура по ЗОП за избор на 
изпълнител за проект «Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците 
в регион Борово (Бяла, област Русе) и довеждаща инфраструктура за външни връзки на 
площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура» 
е депозирана в ПУДООС за провеждане на предварителен контрол, вследствие на което с 
писмо с изх. № ДТБО-12/02.08.2017 г. същата е съгласувана без забележки. 

С Решение № Р-7/11.08.2017 г. е открита процедура за избор на изпълнител на 
обществена поръчка с предмет: „Доизграждане на Регионална система за управление на 
отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)“ и довеждаща инфраструктура за външни 
връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата 
инфраструктура“ по 3 обособени позиции. 

С Решение № Р-11/19.10.2017 г. са определени изпълнители по отделните 
обособени позиции за изпълнение на проекта. След изтичане на законоустановения срок 
за обжалване се очаква стартиране на строително-монтажните работи, като крайния срок 
за въвеждане в експлоатация на РСУО е 31.12.2018 г.” 

Становището на Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на 
интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности” е отчетът да бъде 
приет. 

Разисквания по втора точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

78/19.03.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация, чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 52, ал. 2 и 
ал. 9 от Закона за управление на отпадъците и във връзка с Решение № 672, взето на 
заседание на Общински съвет-Две могили с Протокол № 33/22.12.2017 г. и Докладна 
записка с вх. № 78 от 19.03.2018 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 732   

1. Приема отчет, относно изпълнение на Общинската Програма за опазване на 
околната среда и Общинската Програма за управление на отпадъците, като неразделна 
част от нея за 2017 г. 

Приложение: Отчет, относно изпълнение на Общинската Програма за опазване на 
околната среда и Общинската Програма за управление на отпадъците, като неразделна 
част от нея за 2017 г. 

 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 60/23.02.2018 г., относно: 

Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация.  

По нея докладва:  
1. Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
На 14.02.2018 г. в деловодството на Общинския съвет постъпи Протест от Радослав 

Градев – Прокурор в Окръжна прокуратура град Русе срещу разпоредбите на Правилник 
№ 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. В протеста Прокурорът, счита че 
разпоредбите на чл. 9, ал. 2; чл. 12, ал. 1, т. 1 и т. 5, ал. 6 и ал. 7; чл. 13, ал. 1; чл. 14, ал. 1, 
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т. 1 и т. 4; чл. 16, ал. 1, т. 12; чл. 95, ал. 1 и чл. 109 от нашия Правилник се явяват 
незаконосъобразни, противоречат на закона, поради което следва да бъдат отменени. 
Освен това, на 19.01.2018 г. излезе новият Закон за противодействие на корупцията и 
отнемане на незаконно придобито имущество, което налага да направим промени в 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа предложените изменения и излезе със становище те да бъдат 
приети. 

Разисквания по трета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, предлагам да гласуваме правилника анблок. Гласуването по Докладна 

записка от Христина Ефтимова с вх. № 60/23.02.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

 

По трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 
във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове и 
Докладна записка с вх. № 60 от 23.02.2018 г. след проведено явно гласуване с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 733   

1. Приема Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация: 
 § 1. В чл. 9, ал. 2 и ал. 3 се отменят. 
 § 2. В чл. 12 се правят следните изменения: 
 1. В ал. 1, т. 1 и т. 5 се отменят. 
 2. Т. 2 става т. 1, т. 3 става т. 2 и т. 4 става т. 3. 
 3. В ал. 1, т. 4 се изменя така: „влизане в сила на акт, с който е установен конфликт 
на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество”. 
 4. В ал. 2 думата „… т. 1…” отпада, а думата „… т. 2 …”, става „… т. 1 …”. 
 5. В ал. 3 думите „… т. 3 и т. 4…” стават „…. т. 2 и т. 3 …”. 
 6. Ал. 6 и ал. 7 се отменят. 

§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения: 
1. Ал. 1 добива следния вид: „Общинският съвет избира от своя състав до двама 

заместник-председатели.” 
2. Ал. 2 се изменя така: „Председателят на общинския съвет и заместник-

председателя не могат да бъдат от една и съща група.” 
§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения: 
1. В ал. 1 се правят следните изменения: 
2. Т. 1 отпада. 
3. Т. 2 става т. 1. 
4. Т. 3 става т. 2. 
5. Т. 4 отпада. 
6. Т. 5 става т. 3 и добива следния вид: „При влизане в сила на акт, с който е 

установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество”. 
 7. В ал. 2 думата „ … т. 3 …” стават „ … т. 2 ….”, а „…. т. 4 …” отпада. 
 § 5. В чл. 16, ал. 1, т. 12 отпада. 
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 § 6. В чл. 22, т. 9 се изменя така „Да подаде необходимите декларации, съгласно 
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество в установения срок. 
 § 7. В чл. 23, ал. 1, т. 11 се изменя така „Влизане в сила на акт, с който е установен 
конфликт на инереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество.” 
 § 8. В чл. 39, ал. 1, т. 6 се изменя така:  
 „6. Шеста комисия: Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, екология и други 
дейности: Извършва проверки за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество по сигнал, по разпореждане на органа по избора или 
по своя инициатива; разглежда предложения за придобиване и стопанисване на общинска 
собственост в регулация; разглежда проблеми свързани със сигурността и опазването на 
обществения ред; опазването на околната среда и водите; рационалното използванена 
природните ресурси с общинско значение; състояние на паркове, алеи и градинки; 
проблемите с третирането на битови отпадъци, сметищата и други.  

§ 9. В чл. 95, ал. 1 добива следния вид: „Областният управител или кмета на 
общината могат да върнат за ново обсъждане незаконосъобразните актове на Общинския 
съвет или да оспорят незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и 
да искат спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на 
подзаконовите нормативни актове. Областният управител или кмета на общината не могат 
да върнат за ново обсъждане по законосъобразност вътрешнослужебни актове, свързани с 
организацията и дейността на общинския съвет и на неговите комисии.” 

§ 10. Чл. 109 отпада. 
§ 11. Заключителна разпоредба 
1. Разпоредбите на § 1 - § 10 влизат в сила от 01.04.2018 г. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 66/28.02.2018 г., относно: 

Одобряване на средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 
2019 – 2021 г. 

По нея докладва:  
1. Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Настоящата средносрочна бюджетна прогноза е разработена на основание чл. 82 от 

Закон за публичните финанси. Средносрочната бюджетна прогноза на Община Две 
могили за периода 2019 – 2021 г. е разработен на база: Одобрената с Решение № 808 от 
22.12.2017 г. на Министерския съвет Актуализирана средносрочно бюджетна прогноза за 
периода 2018-2020 година; Указания БЮ № 1/12.02.2018 г. за подготовката и 
представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за 
периода 2019-2021 г.; Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на община Две могили, област Русе. 

Спазени са фискалните правила наложени от закона за публичните финанси, а 
именно нови ангажименти за разходи да се предлагат само при осигурено финансиране на 
вече поетите ангажименти и текущите задължения за разходи в рамките на одобрените 
разходни тавани за 2019 и 2020 г. Първостепенните разпоредители с бюджет при 
разработването на бюджетните си прогнози могат да предвиждат поемането на нови 
ангажименти за разходи само в случаите, при които се запазват или намаляват 
задълженията им към доставчици спрямо предходната година. Прогнозата за 2020 г. е 
съобразена с тенденциите в разходите от предходните две години. 

Средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2019 – 2021 
г. е разработена на основата на: допусканията за развитието на региона; приетите от 
Общински съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за 
развитие; фискалните правила и ограничения, определени съм Закона за публичните 
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финанси; прогноза за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на 
ангажименти за разходи; задълженията по финансиране на общинския дълг, както и 
максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на 
бюджетната година; преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други приходи; 
предложенията, постъпили от бюджетните заведения, дейности и населени места. 
Основните параметри на средносрочната бюджетна прогноза са: размер на минималната 
работна заплата за 2019 г. е 560 лв., за 2020 г. е 610 лв., а за 2021 г. е 650 лв.; запазва се 
размера на трансферите към общините на нивото на 2018 г. 

Извършен е анализ на собствените приходи, като са използвани различни методи за 
тяхното планиране при съставяне на бюджетната прогноза. Разгледани са и е анализирана 
събираемостта на собствените приходи за предходните три години. Извадени са основните 
фактори, влияещи върху събираемостта и мерки за подобряване на събираемостта. 
Анализът е изготвен за всеки отделен приход. Анализът на таксите за предоставяните от 
общината публични услуги включва: тенденциите на увеличаване/намаляване на 
потребителите на предоставените публични услуги, икономическа активност, изменение в 
броя на населението.  

При прогнозирането на разходите са взети под внимание въздействието на 
уточнените натурални и стойностни показатели, като са изключени еднократните разходи, 
включени в бюджета от предходната година и промени в нормативната уредба. 
Съблюдавали сме изискването на § 20 от Преходните и заключителните разпоредби на 
Закона за публичните финанси относно привеждане на показателите за наличните в края 
на периода поети ангажимент и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по 
чл. 94, ал.3, т. 1 и 2 на ЗПФ. 

Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е предложеният ни проект на 
решение да бъде приет. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

66/28.02.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 
1, т. 12 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и дейността 
на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и във връзка с 
разпоредбите на чл.25, ал. 2 на Наредба № 6 за условията и реда за условията и реда 
за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 
години и за съставяне и приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 
община Две могили и Докладна записка с вх. № 66 от 28.02.2018 г. след проведено 
явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 734   

1. Одобрява средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 
2019 – 2021 г. съгласно Приложение 1. 
 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 67/28.02.2018 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 8 за символиката, за именуване и 
преименуване на улици, обекти с общинско значение и за паметниците  и другите 
възпоменателни знаци на територията на община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  
1. Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
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Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 22 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация удостояването с почетно гражданство на български и чуждестранни 
граждани се извършва с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от 
присъстващите общински съветници /чл. 27, ал. 3 от същия/. Поради тази причина, 
считаме че присъждането на Награда на общинския съвет – почетен знак ”Филип Тотю” 
би следвало да бъде присъждана с взето решение от Общинския съвет след проведено 
явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. 

Освен това, разпоредбата на чл. 72, ал.7 от Наредба № 8 за символиката, за 
именуване и преименуване на улици, обекти с общинско значение и за паметниците и 
другите възпоменателни знаци на територията на община Две могили, област Русе 
ограничава възможността Наградата на общинския съвет – почетен знак ”Филип Тотю” да 
бъде присъждан и посмъртно, поради което предлагаме тя да отпадне. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложения ни проект на решение и 
излезе със становище той да бъде приет. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
При условие, че ние казваме, че Почетния знак е най-високото отличие, което 

връчва Общинския съвет с това изменение ние ще трябва да го присъждаме с мнозинство 
повече от половината на присъстващите, т.е. решенията, които вземаме за отпускане на 
еднократна помощ са с мнозинство от присъстващите и Почетния знак „Филип Тотю” и 
той е с мнозинство от присъстващите. Смятам, че поне малко трябва да вдигнем престижа 
на тази награда и гласуването да бъде поне от общия състав на Общинските съветници. 
Ще стане така, че ако присъстват 14 човека, това означава, че с 8 гласа ние ще присъдим 
тази награда. Моето предложение е гласуването на бъде с мнозинство повече от 
половината от състава на Общинския съвет, а не от присъстващите. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, тъй като тук има направени две предложения – това, което е по докладна 

записка и това, което направи Общинския съветник Байчо Георгиев. Ще подложа на 
гласуване двете предложения по реда на тяхното постъпване. 

Който е съгласен с предложението, така както е по докладната записка, моля да 
гласува. 

С 9 (девет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 7 (седем) гласа „Въздържал се”, 
предложението се приема. 

Колеги, в такъв случай няма да подлагам на гласуване предложението на г-н Байчо 
Георгиев. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, предлагам да гласуваме наредбата анблок. Гласуването по Докладна 

записка от Христина Ефтимова с вх. № 67/28.02.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по пета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 4 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Наредба № 8 за символиката, за именуване и 
преименуване на улици, обекти с общинско значение и за паметниците и другите 
възпоменателни знаци на територията на община Две могили, област Русе, чл. 3, ал. 
2, т. 24 във връзка с чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 79 от Администартивнопроцесуалния кодекс и Докладна 
записка с вх. № 67 от 28.02.2018 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 735 
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1. Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 8 за символиката, за 
именуване и преименуване на улици, обекти с общинско значение и за паметниците и 
другите възпоменателни знаци на територията на община Две могили, област Русе: 

§ 1. В чл. 72 се правят следните изменения: 
1. Ал. 4 се изменя така и добива следния вид: „Носителят на почетния знак се 

определя с решение на общинския съвет, след предложение на комисията по чл. 4, прието 
след явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите общински 
съветници.” 

2. Ал. 7 се отменя. 
§ 2. Заключителна разпоредба 
1. Разпоредбата на § 1 влиза в сила от 01.04.2018 г. 

 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 73/12.03.2018 г., относно: 

Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2017 г. 
По нея докладва:  
1. Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
С Решение № 672, взето на заседание на Общински съвет-Две могили с Протокол 

№ 33/22.12.2017 г. е приет график за 2018 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. Съгласно него за настоящия месец 
е предвидено представяне на информация, относно спазване на транспортната схема в 
Община Две могили през 2017 г. 

През 2017 г. транспортната схема на общината се спазва от двете фирми 
превозвачи. Фирмите – превозвачи са две. Едната фирма е ЕТ „Евгений Николаев”, със 
седалище в гр.Две могили и изпълнява общинската транспортна схема от квотата на 
община Две могили. Другата фирма е „ИСКРА ГРУП” ООД, със седалище в гр. Русе и 
изпълнява транспортна схема от квотата на община Русе. 

Много подробно са описани маршрутите и разписанията на автобусите. Отбелязано 
е, че автобисета на „ИСКРА ГРУП” ООД продължават да не посещават автогарата в Две 
могили, с което се нарушава и наредбата на Общинския съвет. 

По време на разискванията на заседанието на втора комисия бе изказано мнение, че 
е целесъобразно да се коригира разписанието на автобуса, който трягва от град Русе в 16 
часа по линията Русе – Кацелово, която мисля че се обслужва от ЕТ „Евгений Николаев”. 
Мнението на член от комисията комисията беше, че пътниците много са намалели и много 
често след Чилнов, автобусът остава без пътници. Предложението ни е да се помисли по 
този въпрос и да се направи корекция на транспортната схема и ако е необходимо 
автобусът да бъде до село Чилнов. 

Друг член на комисията постави въпроса за обслужването на линията Русе – 
Могилино, където са констатирани случаи, че когато остане един или двама пътници до 
Могилино, автобусът остава в Баниска. 

С тези предложения, които изложих пред вас, комисията излезе със становище 
информацията да бъде приета. Нека Общинска администрация да се свърже с фирмите 
превозвачи, да обсъдят нашите предложения и при възможност да направят необходимите 
корекции в транспортната схема. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Информацията е внесена и тя е за 2017 година, така че каквито и предложения да 

правим сега ние няма как да бъдат до транспортните фирми, а до Областната комисия по 
транспорт, която всяка година заседава и нашият представител от Общината трябва да ги 
постави за разглеждане от тази комисия.  

2. Димитър Димитров – Общински съветник: 
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Това предложение, което направи г-н Стефан Димитров за линията Русе – 
Могилино, искам да кажа, че се случва системно. Хората, които ползват тази линия, 
автобусът ги оставя в Баниска и от там нататък всеки се спасява по единично. При това 
положение селата Могилино и Помен остават изолирани и затова няма и пътници, защото 
още като се качат в автобуса в Русе, шофьорът казва, че който е до Могилино и до Помен 
ще го закарат до Баниска и от там нататък да се придвижва сам. Смятам, че това не е 
редно, все пак линията е Русе – Могилино. 

Освен това искам да поставя и един друг въпрос, тъй като от 01.03.2018 г., 
автобусът, който тръгва 11 часа на линията Русе – Могилино и обратно от Могилино 
тръгването е в 13.30 часа е изменено и автобусът вече тръгва от Могилино в 12.20 часа, 
отива в Помен и 13.35 часа тръгва от Помен за Русе. Въпросът ми е кое наложи този 
автобус да направи тази промяна в графика си, кой го направи и защо? 

3. Йордан Борисов – Обществен посредник на Община Две могили: 
В приемния ми ден в село Помен за пореден път се постави въпроса за линията 

Помен – Бяла. Много пъти сме обсъждали този въпрос и сме стигали до извода, че 
наистина няма как това да се случи. 

4. Йордан Тодоров – Кмет на Кметство село Острица: 
Това, което изложи г-н Стефан Димитров за линията Русе – Кацелово засяга пряко 

и нашето населено място. Автобусът Кацелово – Русе в събота и неделя вече не пътува, 
това си го знаем, но при едно влошаване на пътя автобусът си прави своите своеволия и 
когато си иска тогава си пътува. Има дни, в които хората си чакат на спирката, а автобус 
не минава. За линията, която покрива ЕТ „Евгений Николаев” в събота селата Острица, 
Кацелово и Каран Върбовка остават без покритие. И двете транспортни фирми не спазват 
тази транспортна схема.  

5. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
За създалата се ситуация ръководството на Община Две могили е уведомила 

писменно кмета на община Русе, Областният управител на област Русе и Контролните 
органи към Изпълнителна Агенция «Автомобилна администрация»-Русе. Във всака една 
държава има държавни институции, които трябва да се справят със създалите се 
проблеми. За съжаление, обаче всеки чака проблемите да ги реши Общината и аз много 
често си задавам въпроса тези държавни институции какво правят. Като местна власт ние 
отчитаме транспорните схеми, графици, автобусни линии, обществени поръчки и т.н., но 
оттам нататък контрола трябва да го поеме Изпълнителна Агенция «Автомобилна 
администрация»-Русе. Това е институцията, която трябва да контролира всичко това, 
което ми го поставяте като проблем. От наша страна ние сме представили писмено 
проблемите и те трябва да проверяват има ли нарушения или не. 

По отношение на проблема с Помен – във вторник разговарях с колегата Димитър 
Славов и още когато г-н Карамехмедов беше Председател и с него сме търсили варианти 
за автобусната линия която е Русе – Бяла, която се изпълнява от беленска фирма. 
Поставил съм въпроса към г-н Славов като молба да разговаря с фирмите пребозвачи и 
този автобус от Бяла за Русе да преминава през Помен, Две могили и Борово. 

6. Йордан Борисов – Обществен посредник на Община Две могили: 
 Аз поемам ангажимента да разговарям с Областния управител на Област Русе и да 
го запозная с тези сигнали. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

73/12.03.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по шеста точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинска администрация и във връзка с Решение № 672, 
взето на заседание на Общински съвет-Две могили с Протокол № 33/22.12.2017 г. и 
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Докладна записка с вх. № 73 от 12.03.2018 г. след проведено явно гласуване с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 736 

  

1. Приема информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили 
през 2017 г. 

Приложение: Информация за спазване на транспортната схема в Община Две 
могили през 2017 г. 
 

 Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 75/16.03.2018 г., относно: 

Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
Изменение план на улична регулация /ПУП-ИПУР/ от ОТ /осова точка/ 2208 до ОТ 2210 и 
образуване на нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХІV-2933, кв. 18 по плана на гр. Две 
могили, община Две могили, област Русе, за транспорт и комуникация. 

По нея докладва:  
1. Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
Постъпило е искане от фирма „ВЕЛИКОВИ“ ООД за изработване на Подробен 

устройствен план - Изменение план на улична регулация /ПУП-ИПУР/ от ОТ /осова точка/ 
2208 до ОТ 2210 и образуване на нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХІV-2933, кв. 18 
по плана на гр. Две могили, община Две могили, област Русе, за транспорт и комуникация 
с цел закупуване на същия. В момента въпросният терен представлява асфалтова 
площадка, ограничена от северозапад и югозапад от поземлени имоти ПИ 20184.1.2882 и 
ПИ 20184.1.2281, собственост на фирма „ВЕЛИКОВИ“ ООД, а от югоизток от изградена 
масивна железобетонова ограда, изпълняваща функцията на подпорна стена и се 
експлоатира само и единствено от фирма „ВЕЛИКОВИ“ ООД, осигурявайки транспортен 
достъп до въпросните имоти. От представените от вносителя техническо задание за 
Подробен устройствен план - Изменение план на улична регулация /ПУП-ИПУР/ от ОТ 
/осова точка/ 2208 до ОТ 2210, съгласно чл.125, ал.1 от Закона за устройство на 
територията /ЗУТ/ и скица-предложение за ПУП-ИПУР е видно, че подробния 
устройствен план предвижда образуване на нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХІV-
2933, кв. 18 по плана на гр. Две могили, община Две могили, област Русе, за транспорт и 
комуникация. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със 
становище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по седма точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

75/16.03.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По седма точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 11 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на 
територията и чл. 3, ал. 2, т. 5 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 75 от 16.03.2018 г. след проведено явно 
гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 737 
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1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Изменение 
план на улична регулация /ПУП-ИПУР/ от ОТ /осова точка/ 2208 до ОТ 2210 и образуване 
на нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХІV-2933, кв. 18 по плана на гр. Две могили, 
община Две могили, област Русе, за транспорт и комуникация. 

2. Одобрява задание по чл. 125, ал.1, за изработване на Подробен устройствен план 
- Изменение план на улична регулация /ПУП-ИПУР/ от ОТ /осова точка/ 2208 до ОТ 2210 
и образуване на нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХІV-2933, кв. 18 по плана на гр. 
Две могили, община Две могили, област Русе, за транспорт и комуникация. 

3. Задължава Кмета на общината да издаде необходимите заповеди по 
процедирането на Подробен устройствен план - Изменение план на улична регулация 
/ПУП-ИПУР/ от ОТ /осова точка/ 2208 до ОТ 2210 и образуване на нов урегулиран 
поземлен имот /УПИ/ ХХІV-2933, кв. 18 по плана на гр. Две могили, община Две могили, 
област Русе, за транспорт и комуникация. 

 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Валентин Георгиев с вх. № 76/16.03.2018 г., относно: 

Изготвяне на счетоводен баланс на „Черни Лом 2008” – в ликвидация за 2017 г. 
По нея докладва:  
1. Николай Христов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

 През отчетния период бяха извършени следните дейности: Уведомен бе ТД на НАП 
гр. Русе за започнатата ликвидация; Вписване в Търговския регистър към Агенция по 
вписванията. Прекратяване дейността на дружеството и започване на производство по 
ликвидация; Отправена бе покана до кредиторите на дружеството да предявят вземанията 
си  и да ги обявят  в Търговския регистър; Съставен бе начален баланс към момента на 
прекратяване дейността на дружеството и доклад пояснявящ баланса, които бяха 
представени на Общински съвет гр. Две могили; В заканоустановения шестмесечен срок 
постъпиха 3 броя покани от кредитори: Покана с вх № 1/17.03.2017 г. от ЕТ „Айнур Бедри 
Раифов”, ЕИК:827162301, гр. Две могили, ул. Ген. Гурко № 35 – Бедри Арифов Раифов. 
Искан размер – 13758.94 лв; На основание сключено споразумение от 28.03.2017 г. между 
ЕТ „Айнур Бедри Раифов” и „Черни Лом 2008” ЕООД гр. Две могили до края на месец 
май са изплатени 7800 лв.; Останалата част от сумата в размер на 5958.94 лв. са изплатени 
от Община гр. Две могили на основание Договор за заместване в дълг № 285/14.11.2017 г. 
със срок до 31.12.2017 г.; Покана с вх. № 2/20.03.2017 г. от ЕТ „Раиф Раифов-Патърлъ” гр. 
Две могили, ул. Христо Ботев № 64. Искан размер – 3333.78 лв. Същите са изплатени в 
срок до 31.12.2017 г. на основание Договор за заместване в дълг № 284/14.11.2017 г.; 
Покана с вх. № 3/03.05.2017 г. от ЕТ „Ефтимови – Христина Ефтимова”. Искан размер – 
4500.00 лв. За претенцията по Ф-ра № 0000000076/07.06.2011 г. е направен отказ в размер 
на 1500 лв. с мотив - поради изтекла обща погасителна давност и три годишна 
погасителна давност. Отказа е изпратен с изх. № 44/20.06.2017 г. Разликата от 3000.00 лв. 
е изплатена до 31.12.2017 г. на основание Договор за заместване в дълг № 283/14.11.2017 
г. През периода с протокол от 02.02.2017 г. е предаден на Община гр. Две могили лек 
автомобил Фолксваген с рег. № Р 9598 РА. С Протокол от 01.05.2017 г. са предадени на 
Община гр. Две могили Колесен трактор ТК80 – рег. № 05529; Багер ЮМЗ6Л с рег. 
№05530; Верижен трактор ДТ75. С Протокол от 02.02.2017 г. са предадени на Община гр. 
Две могили Специализиран сметосъбиращ автомобил МАN TGA 26.140 с рег. № Р1559; 
Специализиран сметосъбиращ автомобил IVECO DAILYE4 с рег. № Р1560. С Протокол от 
01.12.2017 г. са предадени на Община гр. Две могили Специализиран автомобил ИФА – 
W50L – рег. № Р4225КА; Автогрейдер – рег. № 05531; Малогабаритен валяк. С Протокол 
от 31.12.2017 г. на домакина Валентин Бодуров са предадени: Земя – прилежащ терен на 
стойност 16082.00 лв.; Хале № 1 на стойност 20005.00 лв.; Хале № 2 на стойност 8871.10 
лв.; Хале № 3 на стойност 5805.50 лв; Гараж на стойност 893.60 лв.; Ремарке за 
опесачаване на стойност 500.00 лв; Шаси на стойност – 250.00 лв; Роторен снегорин на 
стойност 375.00 лв.; Храсторез STHIL – 17 бр. на стойност 5100.00 лв.; Клонорез STHIL – 
1бр. на стойност 300.00 лв.; Резачка за дърва – 1 бр. на стойност 300.00 лв. 
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Предадено е и офис оборудването и инструментите от инструменталната на „Черни 
Лом 2008” ЕООД. 

По време на ликвидация на фирмата са освободени от работа 2 бр. работници, на 
които им бяха изплатени полагащите им се обезщетения. 

Прекратен бе и трудовия договор на Юсеин Юсеинов, който премина на работа в 
Община Две могили – тракторист. 

Предадени са в НОИ 33бр. трудови досиета и разплащателни ведомости за периода 
31.07.2008-01.12.2017г. 

В изпълнение Решение № 642/27.10.2017 г. на Общински съвет гр. Две могили по 
Протокол №31/27.10.2017г. бе сключен Договор за опрощаване на дълг № 282 в размер на 
58050.00лв. между Община Две могили и „Черни Лом 2008” ЕООД. 

Във връзка на Докладна записка с вх. № 386/13.09.2017 г. и Решение № 617, с 
Протокол № 30/29.09.2017 г. бе дадено съгласие от Общински съвет за бракуване на МПС 
ШКОДА ЛИАЗ рег. № Р7280РК. Същото бе снето от отчет и предадено на вторични 
суровини. Плащането е извършено по банков път. 

През месец февруари са закрити разплащателните сметки на фирмата към ОББ гр. 
Дви могили и Сибанк гр. Русе. 

На основание Писмо с изх. № 4902/14.12.2017 г. на Община Две могили бе 
изготвен незаверен годишен финансов отчет до 05.02.2018 г. След преглед на същия бе 
заверен и подписан от мен на 21.02.2018 г. 

Мотиви за удължаване на срока на ликвидация до 31.03.2018 г. – приет и заверен 
годишен счетоводен баланс на „Черни Лом 2008” ЕООД на 21.02.2018 г.; Невъзможност 
от представяне на докладна записка за месец февруари поради изтекъл срок за 
представянето му пред комисиите и внасянето му на заседание на Общински съвет, което 
бе насрочено на 25.02.2018 г. 
 Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” предложеният ни проект на 
решение да добие следния вид: 

„1. Приема Окончателен баланс и пояснителен доклад към него за 2017 г. на 
Ликвидатора на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация, град Две могили. 

2. Приема годишен отчет на Ликвидатора за 2017 г. на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД 
– в ликвидация град Две могили ЕИК 200223749. 

3. Удължава срока за ликвидация на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация, 
град Две могили до 31.03.2018 г. и освобождава от отговорност Ликвидатора на ТД 
„Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация, гр. Две могили – Валентин Стефанов Георгиев 
считано от 01.04.2018 г.” 

Разисквания по осма точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Валентин Георгиев с вх. № 

76/16.03.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По осма точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 
23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 76 от 16.03.2018 г. след проведено явно 
гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 738 

 

1. Приема Окончателен баланс и пояснителен доклад към него за 2017 г. на 
Ликвидатора на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация, град Две могили. 

2. Приема годишен отчет на Ликвидатора за 2017 г. на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД 
– в ликвидация град Две могили ЕИК 200223749. 



 22

3. Удължава срока за ликвидация на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация, 
град Две могили до 31.03.2018 г. и освобождава от отговорност Ликвидатора на ТД 
„Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация, гр. Две могили – Валентин Стефанов Георгиев 
считано от 01.04.2018 г. 

 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 80/19.03.2018 г., относно: 

Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Свети Свети Кирил и Методий - 1919" – град 
Две могили в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община 
Две могили през 2017 година. 

По нея докладва:  
1. Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 
Председателите на читалищата представят ежегодно до 31 март пред кмета на 

Общината и пред Общински съвет доклад за осъществените читалищни дейности в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност и за изразходваните от 
бюджета средства през предходната година съгласно Закона за Народните Читалища. 

През 2017 г. читалището осъществяваше дейността си в съответствие със задачите 
и функциите, заложени в Устава на организацията. Основните цели на четалището са 
развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в 
населеното място; запазване на обичаите и традициите на българския народ; разширяване 
на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на 
науката, изкуството и културата; възпитаване и утвърждаване на националното 
самосъзнание; оказване на помощ и подкрепа на деца и възрастни хора от рискови групи, 
чрез предоставяне на различни социални услуги и достъп до информация. 

Една от основните дейности на читалището – библиотечната, освен 
информационна, има задачата да подпомага и работи за повишаване образованието на 
различните групи хора от общността. Техническото оборудване на библиотеката 
позволява читателските запитвания и търсения да бъдат изпълнявани не само по 
традиционния заемен начин и в читалня, а да се търсят ресурси в уеб – библиотеки и 
специализирани портали. Библиотеката е оборудвана с 5 компютърни работни места с 
периферни устройства, с неограничена Интернет връзка, с копирна апаратура. 
Библиотечният фонд на читалището е 29 675 библиотечни единици; 

Библиотеката предоставя компютърни и интернет услуги и извършва 
междубиблиотечно заемане от Регионална библиотека – град Русе. 

През 2017 г. са получени 128 книжни тома, като 38 от тях са дарения. В 
библиотеката са абонирани 3 периодични издания. Качеството на библиотечно-
информационното обслужване зависи от обогатяването, организацията и управлението на 
библиотечните фондове, а от своя страна качеството на фонда е в пряка връзка с 
читателските търсения, потребности, интереси и наличните финансови средства. В тази 
насока беше изпълнен проект „Глобални библиотеки". Читалището осигурява устойчивост 
на проекта, като със собствени ресурси провежда редица дейности и към настоящия 
момент. Подготвят се мултимедийни презентации, провеждат се индивидуални обучения 
и консултации, изготвят се справки, изпраща се информация до различни обществени 
организации. Техническото оборудване на библиотеката позволява читателски запитвания 
и търсения да бъдат изпълнявани не само по традиционния заемен начин и в читалня, а да 
се търсят ресурси в уеб - библиотеки и специализирани портали, да се работи с 
електронни масиви . Библиотечните работници съчетават традиционните библиотечни 
услуги с използването на новите технологии, така че читателите да са по-информирани, 
по-удовлетворени в търсенията си, да усещат библиотеката като едно необходимо и 
полезно  място.  
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С компютрите за потребителите, с достъпа до интернет и онлайн информация 
библиотеката придоби нов, по-модерен облик, утвърди се като средище на информация, 
комуникация, знание, култура. 

Читалището създава и развива потребност от културни изяви. Към читалището 
функционира група за стари градски и народни песни „Хризантеми” с ръководител Тончо 
Механджиев, която през 2017 г. има много изяви в градски, общински и регионални 
мероприятия, чествания и събори. Културните изяви – любителски и професионални са 
една от основните читалищни дейности. Читалището в Две могили организира културно-
просветни изяви самостоятелно или съвместно с други организации и институции. Така 
читалището се превръща в посредник между различни общностни групи и институции. 
Читалището осигурява сцена и на професионални състави и среща публиката със 
сценичен продукт с висока художествена стойност. 

Читалището пази културната идентичност на празниците и обредите. Трайно в 
културния календар на Две могили се утвърдиха традиции от народния календар, като 
Йордановден, Бабинден, Трифон Зарезан, Еньовден и Коледа, които се осъществяват в 
партньорство с община Две могили.  

Към доклада е приложен и финансов отчет за изразходваните средства, поради 
което становището на комисията е той да бъде приет в представения му вид. 

Разисквания по девета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

80/19.03.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.03.2018 година  
 

Относно: Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година от НЧ "Свети Свети 
Кирил и Методий - 1919" – град Две могили в изпълнение на Програмата за развитие на 
читалищната дейност в община Две могили през 2017 година. 
№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев отсъства   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   
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По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 26а, ал. 5 
от Закона за Народните Читалища, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с 
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т.1 и т.24 от Правилник №1 за организацията и 
дейността на Общински съвет, неговите комисии  и взаимодействието му с общинска 
администрация и Докладна записка с вх. № 80 от 19.03.2018 г. след проведено 
поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 739 

  

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност на НЧ "Свети Свети Кирил 
и Методий -1919" – гр.Две могили в изпълнение на Годишната програма за развитие на 
читалищната дейност в община Две могили през 2017 г. 

Приложение: Доклад за осъществената дейност на НЧ "Свети Свети Кирил и 
Методий -1919" –гр. Две могили. 
 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 81/19.03.2018 г., относно: 

Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1914" – село Баниска в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2017 година. 

По нея докладва:  
1. Румен Драков – член на Комисията по „Образование, култура вероизповедания, 

символика, младежта, спорта и туризма”: 
Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 

спорта и туризма” разгледа на свое заседание Доклада за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година от НЧ "Н. Й. 
Вапцаров – 1914" – село Баниска в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната 
дейност в община Две могили през 2017 година. Основната цел на читалището е да 
задоволява потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния 
живот, социалната и образователна дейност на населението. Приоритетите за 2017 година 
са били библиотечната дейност; художестнено-творческата дейност и културно-
образователната дейност. Фонд на библиотеката на читалището е 8 827 тома. Читателите 
са 118, посещения – 3 870, заети библиотечни документи – 5 140, информационни–
тематични справки – 267. 

Читалището няма собствени земеделски земи и приходи от наеми. 
Към доклада е приложен и финансов отчет за изразходваните средства, поради 

което становището на комисията е той да бъде приет в представения му вид. 
Разисквания по десета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

81/19.03.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.03.2018 година  
 

Относно: Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров 
– 1914" – село Баниска в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната 
дейност в община Две могили през 2017 година. 
№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 
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„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев отсъства   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 26а, ал. 5 
от Закона за Народните Читалища, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с 
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т.1 и т.24 от Правилник №1 за организацията и 
дейността на Общински съвет, неговите комисии  и взаимодействието му с общинска 
администрация и Докладна записка с вх. № 81 от 19.03.2018 г. след проведено 
поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 740 

  

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1914" – село Баниска 
в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили 
през 2017 година. 

Приложение: Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1914" – село Баниска. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 82/19.03.2018 г., относно: 

Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Светлина – 1927" – село Чилнов в изпълнение 
на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2017 
година. 

По нея докладва:  
1. Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 
Читалището в село Чилнов е създадено през 1927 г., развива богата библиотечна, 

самодейна, образователна, социална и културно - просветна дейност. 
Основните цели на Читалището са да създава, съхранява и разпространява духовни 

ценности, да развива творческите способности и задоволява културните потребности и 
интереси на населението; да разкрива условия за общуване между хората  и  съдейства за 
обогатяване на културния живот в селото; да осигурява достъп до информация; да 
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подпомага развитието на любителското художествено творчество; да допринася за 
укрепване на социалната и образователна дейност; да работи за запазване и 
популяризиране  на местните обичаи и традиции ; да възпитава в дух на демократизъм, 
родолюбие и общочовешка нравственост  и утвърждаване на националното самосъзнание.  

Основните дейности са: Поддържане на общодостъпна библиотека и читалня; 
Организиране на празници, изложби, чествания, конкурси, дискусии, беседи и други 
културно - просветни мероприятия; Събиране на знания за родния край /краезнание/; 
Създаване на музейна сбирка.  

Библиотечния фонд е с 7 169 библиотечни  единици. Фондът се обновява и 
обогатява чрез закупуване на книги и дарения. Основна цел в библиотечната дейност е 
привличане на читатели от най- ранна детска възраст. За популяризиране на дейността си 
читалищната библиотека организира: презентации, беседи, разговори, кътове и витрини, 
културни мероприятия, свързани с книгата; информационни срещи за запознаване на 
учениците с изискванията, условията и начина за ползване на ресурсите на библиотеката; 
събития с най-малките деца с цел зараждане интерес към книгата. Набавените 
библиотечни документи са 92 броя; посещенията са 3 047; заетите библиотечни документи 
са 2 273 броя. 

Към читалището са сформирани и работят група за изворен фолклор „Чилновски 
баби”, ръководител  С. Атанасова; младежка фолклорна група „Чилновско настроение”, 
ръководител Г.Додева; лазарска група, ръководител Г. Додева; коледарска група, 
ръководител Г. Додева 

Проведените мероприятия и инициативи през 2017 г. са: 169г. от рождението на 
Христо Ботев - витрина с материали в читалнята на библиотеката; Бабинден – ден на 
родилната помощ , в клуба на читалището; Витрина с материали за Апостола на свободата 
- Васил Левски; Сирни заговезни – общоселски празник; Ден на самодееца, посрещане на 
Баба Марта – в клуба на читалището; 139 год. от Освобождението на България - полагане 
на венци и цветя пред паметника на руския войн Александър Фьодорович Хомутов, 
литературна програма; Лазаруване с момичетата от Младежка фолклорна група 
„Чилновско настроение”; 1 април – участие на ГИФ „Чилновски баби” в среща на всички 
самодейни клективи в гр. Две могили; Национален маратон на четенето - четене и 
обсъждане на книги с деца до 4 клас; 24 април – посрещане на самодейци  от читалището 
в с. Йоглав, обл. Ловеч, приятели от Две могили, Кацелово и Копривец; 7 май – 
Гергьовден -  традиционен празник на селото, музика и кръшни хора в центъра на селото; 
16 май - Организиране на среща с омбудсмана на общ. Две могили със жителите на село 
Чилнов; 30 май – „Пътуващо сандъче 85” на гости на ДГ „Детелина”, с. Бъзовец – проект;. 
30 май – Посрещане на Г-жа Здравка Димитрова - любител етнолог; 1 юни – 
Международен ден на детето –спортен  празник пред читалището, гости ни бяха деца от с. 
Батишница; 2 юни – Презентация за живота и делото на Христо Ботев и литературна 
програма в библиотеката; 3 юни – Съвместно с Църковното настоятелство организирахме 
празникът „Свети Дух”  с курбан за селото; 24 юни – Участие на ГИФ „Чилновски баби” и 
Младежка фолклорна група „Чилновско настроение” в осмото издание на „Жива вода”  с. 
Каран Върбовка, парична награда; Юли – Посрещане на Лидия Ковачева , наша приятелка 
и самодеец от Две могили, която живее в Люнд, Швеция; 9-10 юли – Участие на ГИФ 
„Чилновски баби” във фестивал, който се проведе в гр. Перник и пътуване до Скопие, 
Македония – златен медал; 12 август – Участие на Групата за изворен фолклор  в 8-ми 
„Събор на хърцоите” с. Кацелово; 26 август – Участие на ГИФ „Чилновски баби” в 6-ти 
ФФ „Сандрово пее и танцува” – 1 място и парична награда в категория автентичен 
фолклор; 3 септември – Участие на ГИФ „Чилновски баби” в юбилейното десето издание 
на ФФ „От Дунав до балкана”, 3 първи места и 1 трето място; 17 септември – Участие на 
самодейци в Празник на село Обретеник – „Вяра, Надежда, Любов”; 23-24 септември – 
Участие на ГИФ „Чилновски баби” в „Български фестивал на сливата”, гр. Троян; 21 
октомври – Участие на ГИФ „Чилновски баби” в преглед на художествената самодейност 
и любителско творчество „Талантът възраст няма”, гр. Русе; Коледуване; Коледно - 
новогодишен празник в клуба на читалището. 
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През 2017 г.в читалищната библиотека бяха дарени книги от: Дарени книги на 
детска литература от издателство „Фют” по повод „Маратон на четенето” от 2 до 23 
април; Дарени книги от собственика на издателство „Синева”, Христо  еоргиев, гост в 
библиотеката в Чилнов; Дарена литература от Съюза на народните читалища; Книги от 
Ангел Дончев - с. Чилнов; Валентина Караджова -  гр. Русе; Нина Лазарова – с. Чилнов; 
Валентин Йорданов - световен шампион по свободна борба - гр. Русе; Таня Братоева- с. 
Белцов и др. 
 В читалището има създадена Етнографска сбирка. Краеведската дейност е много 
силно застъпена , като е насочена към събиране на старинни предмети от бита и сведения 
за родния край. Присъствието и участието на младото поколение в краеведската дейност е 
широко застъпено. 

Секретарят на читалището осъществява административно-организационните 
дейности за изпълнение на решенията на настоятелството и текущата работа в 
читалището. Секретарят на читалището е единствената щатна длъжност, която ръководи, 
организира и реализира читалищната дейност. Помощ оказва и Председателя на 
читалището. Секретарят е едновременно библиотекар, касиер, деловодител, счетоводител, 
ръководител на групи и хигиенист, които му задължения са вменени с длъжностната 
характеристика от Председателя. 

Като съществен проблем на материално - техническата база в читалището се 
отчитат липсата на санитарен възел и недостатъчно осветление в читалищния салон 

През октомври 2017 г. от собствени приходи и благодарение на осигурена работна 
ръка от община Две могили и кметство Чилнов бе извършен спешен ремонт на 
стълбището пред читалището. Пропукването не позволяваше да се влиза през централния 
вход на читалището. Благодарим на ръководството на общината и се надяваме през тази 
година да бъде изграден санитарен възел в читалищната сграда. 

И през изминалата година читалището в Чилнов утвърди авторитета си и се доказа 
като обществено - значима институция със собствен принос в подобряване живота на 
местното население. Ръководството и секретарят  на читалището работят за разширяване 
кръга от партньори с културни институции, учебни заведения, както и в посока 
надграждане  на предлаганите услуги. Търсят се възможности за кандидатстване по 
проекти и програми. Постиженията в читалищната дейност са възможни, благодарение на 
ръководството и чилновчани, които милеят за селището и  читалището си . 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание представения доклад и излезе със становище 
той да бъде приет. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

82/19.03.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.03.2018 година  
 

Относно: Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година от НЧ "Светлина – 
1927" – село Чилнов в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в 
община Две могили през 2017 година. 
№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
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4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев отсъства   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 26а, 
ал. 5 от Закона за Народните Читалища, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във 
връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общински съвет, неговите комисии  и взаимодействието му с общинска 
администрация и Докладна записка с вх. № 82 от 19.03.2018 г. след проведено 
поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 741 

  

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Светлина – 1927" – село Чилнов в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2017 година. 

Приложение: Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Светлина – 1927" – село Чилнов. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 83/19.03.2018 г., относно: 

Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Зора – 1930" – село Помен в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2017 година. 

По нея докладва:  
1. Стефан Димитров – секретар на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 
Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 

спорта и туризма” разгледа на свое заседание доклада и на читалището в село Помен. 
Целите на читалището са да задоволят потребностите на населението, чрез развитие и 
обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност на населението; 
запазване на обичаите и традициите на българския народ; възпитаване и утвърждаване на 
националното самосъзнание; осигуряване на достъп до информация. Библиотечния фонд 
на читалището е 7 326 библиотечни единици. Читалището създава и развива потребност 
от културни изяви, осмисля свободното време на самодейците, които творят изкуство за 
себе си и за другите и с него съхраняват нашата национална и културна идентичност, 
пораждат чувство на гордост и любов към родното място и към традициите. 

Становището на комисията е представения ни доклад да бъде приет. 
Разисквания по дванадесета точка нямаше. 
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Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

83/19.03.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.03.2018 година  
 

Относно: Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година от НЧ "Зора – 1930" – 
село Помен в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община 
Две могили през 2017 година. 
№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев отсъства   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По дванадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 26а, 
ал. 5 от Закона за Народните Читалища, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във 
връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общински съвет, неговите комисии  и взаимодействието му с общинска 
администрация и Докладна записка с вх. № 83 от 19.03.2018 г. след проведено 
поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 742 

  

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Зора – 1930" – село Помен в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2017 година. 

Приложение: Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Зора – 1930" – село Помен. 

 

Тринадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 84/19.03.2018 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Пробуда – 1927" – село Батишница в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2017 година. 

По нея докладва:  
1. Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 
Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 

спорта и туризма” разгледа на свое заседание Доклада за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година от НЧ "Пробуда 
– 1927" – село Батишница. 

Основните цели на читалището са съхранение и развитие на духовните ценности, 
да развива творческите заложби и задоволява културните потребности и интереси. Да 
разширява знанието на гражданите и подрастващите. Достъп до информация.  

Библиотечният фонд на читалището към 31.12.2017 г. е 7 221 библиотечни 
единици. 

Читалището ежегодно организира прояви по различни поводи, чествания, 
годишнини от местен и национален характер. За реализирането на инициативите се търси 
подкрепата на децата, младите хора и възрастните и това ще продължи с цел 
разнообразяване на техния живот. 

Създаването на културния календар с разнообразни мероприятия спомага за 
привличане на малки и големи хора от общността.  

И към този доклад има финансов отчет за изразходваните средства, поради което 
становището на комисията е той да бъде приет във вида, в който ни се представя. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

84/19.03.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.03.2018 година  
 

Относно: Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година от НЧ "Пробуда – 
1927" – село Батишница в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната 
дейност в община Две могили през 2017 година. 
№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
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14. Светлозар Милчев Донев отсъства   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 26а, 
ал. 5 от Закона за Народните Читалища, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във 
връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общински съвет, неговите комисии  и взаимодействието му с общинска 
администрация и Докладна записка с вх. № 83 от 19.03.2018 г. след проведено 
поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 743 

  

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Пробуда – 1927" – село Батишница в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2017 година. 

Приложение: Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Пробуда – 1927" – село Батишница. 

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 85/19.03.2018 г., относно: 

Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1902" – село Кацелово в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2017 година. 

По нея докладва:  
1. Румен Драков – член на Комисията по „Образование, култура вероизповедания, 

символика, младежта, спорта и туризма”: 
 
Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 

спорта и туризма” разгледа на свое заседание доклада и на читалището в село Кацелово и 
излезе със становище той да бъде прият. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

85/19.03.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.03.2018 година  
 

Относно: Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров 
– 1902" – село Кацелово в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната 
дейност в община Две могили през 2017 година. 
№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
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2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев отсъства   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 
26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във 
връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общински съвет, неговите комисии  и взаимодействието му с общинска 
администрация и Докладна записка с вх. № 85 от 19.03.2018 г. след проведено 
поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 744 

  

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1902" – село 
Кацелово в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две 
могили през 2017 година. 

Приложение: Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1902" – село 
Кацелово. 

 

Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 86/19.03.2018 г., относно: 

Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Отец Паисий – 1912" – село Острица в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2017 година. 

По нея докладва:  
1. Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 
Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 

спорта и туризма” разгледа на свое заседание и доклада на читалището в село Острица и 
го приема във представения му вид.  

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

86/19.03.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
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С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.03.2018 година  
 

Относно: Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година от НЧ "Отец Паисий – 
1912" – село Острица в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност 
в община Две могили през 2017 година. 
№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев отсъства   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 26а, 
ал. 5 от Закона за Народните Читалища, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във 
връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общински съвет, неговите комисии  и взаимодействието му с общинска 
администрация и Докладна записка с вх. № 86 от 19.03.2018 г. след проведено 
поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 745 

  

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Отец Паисий – 1912" – село Острица в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2017 година. 

Приложение: Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Отец Паисий – 1912" – село Острица. 

 

Шестнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 87/19.03.2018 г., относно: 

Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Христо Ботев – 1928" – село Бъзовец в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2017 година. 
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По нея докладва:  
1. Стефан Димитров – секретар на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 
Основната цел на читалището в село Бъзовец е да задоволява потребностите на 

гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, социалната и 
образователната дейност на населението. Фонда на библиотеката е 8 070 тома, като 
набавената литература е 40 тома. 

Към читалището има подредена етнографска сбирка с предмети, използвани в бита 
на бъзовчани през изминалото столетие. Освен това има витрина с фосили и предмети, 
намерени в разкопаната могила в местността „Адата” край с. Бъзовец, която е обект на 
археологическо проучване вече три години. Във фоайето на читалището е подредена 
постоянна витрина на бъзовския писател – фолклорист проф. д-р Анчо Калоянов и 
Маргарита Георгиева.  

Читалището работи добре с НПО организации, общината, бизнеса и ППК с. 
Бъзовец. Изградени са стабилни връзки на сътрудничество. 

Към доклада има и финансова част за изразходените средства, поради което 
становището на комисията е той да бъде приет. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

87/19.03.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.03.2018 година  
 

Относно: Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година от НЧ "Христо Ботев – 
1928" – село Бъзовец в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност 
в община Две могили през 2017 година. 
№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев отсъства   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По шестнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 
26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във 
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връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общински съвет, неговите комисии  и взаимодействието му с общинска 
администрация и Докладна записка с вх. № 87 от 19.03.2018 г. след проведено 
поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 746 

  

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Христо Ботев – 1928" – село Бъзовец в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2017 година. 

Приложение: Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Христо Ботев – 1928" – село Бъзовец. 

 

Седемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 88/19.03.2018 г., относно: 

Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Развитие – 1908" – село Каран Върбовка в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2017 година. 

По нея докладва:  
1. Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 
Читалищата у нас са самобитни културно-просветни институции, които от векове 

пръскат светлина в мрака на бездуховността, приобщават хората към най-висшите 
ценности в живота, обединяват ги и ги стимулират да даряват най-доброто от себе си, да 
се развиват, да се усъвършенстват, да покажат своя талант. Чрез своите дейности 
читалището запазва и развива традициите на народа, разпространява и съхранява 
неповторимия български фолклор, учи младото поколение на изконните добродетели на 
българския народ, на любов към фолклора. 
 Освен това читалището в с. Каран Върбовка работи за етническа толерантност, за 
обединение за разбирателство между хората. Учи хората да ценят, обичат и пазят своето, 
но да ценят и харесват и традициите на другите, да ги разбират и уважават. 
 Израз на всичко това са различните дейности, които читалището развива. Една от 
тях е библиотечната дейност, която е най-първа и основна дейност на читалищата. С нея 
читалищата в България са започнали да функционират. Първият повод, по който те са 
събирали хората е бил да им изнасят беседи и да ги научат да четат. Чрез книгите те са 
искали да им отворят прозорец към света. 
 Библиотеката към НЧ "Развитие – 1908" – село Каран Върбовка разполага с фонд 
от 7 300 тома. При този фонд, читалището е имало 101 читатели, заети книги 1 670, 30 
читатели са деца, а останалите възрастни. В библиотеката са направени 810 посещения. 
При 720 от тях са взети книги за дома, а останалите са чели книги в читалнята. 
 Културно-масовата дейност на читалището, заедно с библиотечната е една от 
основните дейности. В момента тя е най-добре реализираната в читалището. 
 Както всички читалища и тук е представен отчет за изразходените през годината 
средства, поради което становището на комисията е докладът да бъде приет. 
 Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

88/19.03.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 
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на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.03.2018 година  
 

Относно: Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година от НЧ "Развитие – 
1908" – село Каран Върбовка в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната 
дейност в община Две могили през 2017 година. 
№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев отсъства   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По седемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 
26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във 
връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общински съвет, неговите комисии  и взаимодействието му с общинска 
администрация и Докладна записка с вх. № 88 от 19.03.2018 г. след проведено 
поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 747 

  

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Развитие – 1908" – село Каран 
Върбовка в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две 
могили през 2017 година. 

Приложение: Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Развитие – 1908" – село Каран 
Върбовка. 

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 89/19.03.2018 г., относно: 

Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Христо Ботев – 1927" – село Широково в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2017 година. 



 37

По нея докладва:  
1. Румен Драков – член на Комисията по „Образование, култура вероизповедания, 

символика, младежта, спорта и туризма”: 
Българските читалища са живият извор на българският дух и култура през 

вековете. Там е запалена искрата и пламва огънят на българското възраждане. Там е 
мястото, в което се поддържат живи българските традиции и мястото, в което младите 
научават от своите баби и дядовци за бита, културата, прекрасните песни и танци, живите 
български шевици, където пламва и завинаги остава в сърцата им огънчето на 
българщината. 

Основните цели на читалището в село Широково са развитие и обогатяване на 
културния живот, социалната и образователна дейност на населението; утвърждаване на 
народното читалище като общодостъпен център за библиотечно и информационно 
обслужване на населението; запазване на традиционните читалищни дейности – 
съхраняване и популяризиране на автентичния фолклор, обичаи и традиции на 
населението; развитие на творческите заложби на подрастващото поколение и 
приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата; 
възпитаването и утвърждаването на националното самосъзнание; осигуряване на достъп 
до информация. Библиотечната дейност е една от основните функции на читалището. В 
библиотеката се събират, обработват, съхраняват и предоставят за обществено ползване 
библиотечни и информационни услуги за населението. Тя осигурява свободен достъп за 
своите читатели, като библиотекаря обръща внимание за привличането на нови читатели 
сред младите хора, за създаване на трайни навици за четене и получаване на знания и 
умения. Книжният фонд на библиотеката е 3 032 тома.  

Дейността на читалището на с. Широково е съпричастна с целия обществен и 
културен живот в нашето населено място и Община. Читалището организира и реализира 
много и разнообразни културно-масови мероприятия. 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание представения ни доклад и излезе със 
становище той да бъде приет във вида му. 

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

89/19.03.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.03.2018 година  
 

Относно: Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година от НЧ "Христо Ботев – 
1927" – село Широково в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната 
дейност в община Две могили през 2017 година. 
№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
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10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев отсъства   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По осемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 
26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във 
връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общински съвет, неговите комисии  и взаимодействието му с общинска 
администрация и Докладна записка с вх. № 89 от 19.03.2018 г. след проведено 
поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 748 

  

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Христо Ботев – 1927" – село Широково 
в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили 
през 2017 година. 

Приложение: Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Христо Ботев – 1927" – село 
Широково. 

 

Деветнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 90/19.03.2018 г., относно: 

Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Селско събуждане – 1899" – село Могилино в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2017 година. 

По нея докладва:  
1. Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 
Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 

спорта и туризма” разгледа на свое заседание и доклада на читалището в село Могилино. 
Целите на читалището са да задоволят потребностите на населението, чрез развитие и 
обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност на населението; 
запазване на обичаите и традициите на българския народ; възпитаване и утвърждаване на 
националното самосъзнание; осигуряване на достъп до информация. Читалището 
разполага с 4 972 библиотечни единици. Тук също са описани изразходените финансови 
средства, поради което становището на комисията е доклада да бъде приет в представения 
му вид. 

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

90/19.03.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 
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общинските съветници, гласували поименно на 30.03.2018 година  
 

Относно: Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година от НЧ "Селско 
събуждане – 1899" – село Могилино в изпълнение на Програмата за развитие на 
читалищната дейност в община Две могили през 2017 година. 
№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев отсъства   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По деветнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 
26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във 
връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общински съвет, неговите комисии  и взаимодействието му с общинска 
администрация и Докладна записка с вх. № 90 от 19.03.2018 г. след проведено 
поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 749 

  

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Селско събуждане – 1899" – село 
Могилино в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две 
могили през 2017 година. 

Приложение: Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Селско събуждане – 1899" – село 
Могилино. 

 

Двадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 91/19.03.2018 г., относно: 

Приемане на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 
развитие 2014-2020 г. на Община Две могили” за 2017 г. 

По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
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През 2013 г., Общинският съвет за мандат 2011 – 2015 година, прие План за 
развитие на Община Две могили за периода 2014 – 2020 година. 

В тази връзка и в изпълнение на разпоредби от Правилника за прилагане на Закона 
за регионалното развитие, кмета на общината организира наблюдението на изпълнението 
на този план, като за резултатите от това, ежегодно изготвя годишен доклад, който внася 
за обсъждане и одобряване от Общинския съвет. 

Днес, на вниманието на общинските съветници е представен годишния доклад за 
2017 г. 

Докладът съдържа информация за: 
1. Общите условия за изпълнение на Общинския план за развитие при реализацията 

на Програмата за 2017 г..  
Посочва се, че са налице положителни резултати по изпълнението на основните 

приоритети, цели и мерки в Общинския план, в частта му за 2017 г. Прави се извод, че 
общината се развива и се очертава като район на икономически растеж, макар труден и 
бавен. 

2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите, заложени в 
Годишната програма за 2017 г.. 

Тук подробно са разгледани четирите основни приоритета, като се проследяват 
различните мерки, които искаме да осъществим, за да реализираме целите, които сме си 
поставили. В таблица № 1 са дадени обобщените резултати, а именно: 

 

Основен 
приоритет 

Мерки с краен срок  
2017 г. 

Мерки с краен срок на извършване след 2017 г., изпълнявани 
текущо, в т. ч. през годината 

По план Изпълнени Подлежащи на 
1 и 2 годишни 
монитиране 

Изпълнени 
предсрочно 

Изпълнявани в 
рамките на пла-
нираните 
индикатори 

Липсва инф. за 
започнало изпъл-
нение на мерките 

Първи 2 2 29 3 21 5 
Втори 21 21 59 18 21 20 
Трети 5 5 60 16 30 14 
Четвърти - - 16 - 11 5 
Общо 28 28 164 37 83 44 

 

3. Действия за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на 
Общинския план за развитие. 

Тук се посочва,  че в оставащия период до 2020 г. е необходима още по-голяма 
активност в привличането на средства чрез проекти от Оперативните програми. 

4. Изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите 
на Общинския план за развитие и на областната стратегия за развитие. 

В тази част от доклада са посочени проектите, които през 2017 г. са били с най-
голямо значение за нас, а именно: 

– Проект „Звено за социални услуги в Община Две могили”, на стойност 497 300,00 
лв., по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – приключен. 

– Проект „Обществена трапезария“, на стойност 158 254,25 лв., по ОП за храни 
и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица - в процес на изпълнение. 

– „Изграждане фитнес на открито в с. Чилнов, Община Две могили”, на стойност 
10 000 лв., по ПУДООС – приключен. 

– „Обособяване зона за спорт и детски игри в с. Баниска”, на стойност 10 000 лв., 
по ПУДООС – приключен. 

– Проект „Организиране и провеждане на фестивал на децата от ЦОП от 
Североизточна България под надслов „ОРЛОВА ЧУКА ПЕЕ И ТАНЦУВА, РАЗЛИЧНИ, 
НО ЕДИННИ“, на стойност 6 000,00 лв., по Фонд „Социална закрила” и СФ – приключен. 

– „Реконструкция покрив ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили“ с първи 
етап „Реконструкция покрив на блок А-А и мълниеотводна, на стойност 103 621 лв. от РБ 
– приключен. 
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– „Изграждане на водопроводи в стопански двор „Запад” в гр. Две могили“ – първи 
етап, на стойност 111 087 лв. от РБ – приключен. 

– „Реконструкция, модернизация и обновяване на НЧ „Пробуда-1927“ с. 
Батишница“, на стойност 274 000 лв., със средства от МКВПМС. 

5. Заключения и предложения. 
Втора комисия, на свое заседание, проведено но 23.03.2018 г. разгледа настоящият 

Годишен доклад и предлага на Общинския съвет, той да бъде одобрен. 
Разисквания по десета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

91/19.03.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

 

По двадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 
1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 91, ал. 3 от Правилника за прилагане Закона за регионалното 
развитие, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 91 от 19.03.2018 г. след проведено явно 
гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 750 

  

1. Одобрява „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския 
плана за развитие 2014-2020 г. на Община Две могили” за 2017 г. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да внесе в Областния съвет за 
развитие копие от одобрения „Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на 
Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Две могили” за 2017 г.  
 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 94/19.03.2018 г., относно: 

Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община Две 
могили за 2017 година. 

По нея докладва:  
1. Стефан Димитров – секретар на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 
Съгласно чл. 12, т. 1 от Закона за туризма, през 2016 година кметът на общината 

разработи програма за развитие на туризма на територията на общината и след 
одобрението й от консултативния съвет, Общинския съвет я прие през м. септември 2016 
г. Програмата е за периода 2016 – 2018 година и през периода на нейното действие ще се 
разглежда основно Раздел V Проектобюджет за обезпечаването й. 

На заседание на Консултативния съвет по туризъм към общината през м. март бе 
представен отчет за изпълнението на Програмата за развитие на туризма в община Две 
могили за 2017 година и план за 2018 г. След обсъждане КС прие отчета и предложенията, 
които следва да бъдат приети от Общински съвет. 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание отчета и излезе със становище той да бъде 
приет. 

Разисквания по двадесет и първа точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

94/19.03.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
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По двадесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за туризма и Докладна записка с 
вх. № 94 от 19.03.2018 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 
0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 751 

  

1. Приема Oтчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община 
Две могили за 2017 година и план за 2018година. 

Приложение: Oтчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в 
община Две могили за 2017 година и план за 2018 година. 

 

 Двадесет и втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 96/20.03.2018 г., относно: 

Приемане на годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за 
развитие на социалните услуги за 2019 г. в Община Две могили. 

По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – председател на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 
Всяка година, общинска администрация предлага, а Общинския съвет – приема 

Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на 
социалните услуги в Община Две могили. Известно ви е от предходните години, че този 
план се приема, не е за настоящата година, а за 2019 година.  

В този който е пред нас се предвижда да продължим да развиваме: 
1. Центъра за обществена подкрепа в град Две могили, като дългосрочна социална 

услуга, предоставяна в общността, с цел подкрепа на деца в риск и на техните семейства 
за изграждане на благоприятна семейна среда и интеграция в общността 

2. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни деца с умствена 
изостаналост в град Две могили, като социална услуга, която основна цел е осигуряване на 
качество на живот, което гарантира пълноценното, емоционално и познавателно развитие 
и социално включване на всяко лице чрез осигуряване на индивидуална грижа. 

3. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост в село Могилино, което 
предоставя подслон и ежедневни грижи за възрастни с умствена изостаналост, които 
водят относително независим начин на живот, подпомагани от специалисти. 

4. Общинското предприятие „Обществено хранене”, с дейност Домашен социален 
патронаж, чрез която доставяме храна в 12 населени места в общината за нуждаещи се 
потребители. 

5. Осигуряване на ежедневна порция топла храна на социално слаби лица. 
6. Дейност „Личен асистент” и „Домашен помощник”, чрез които се осигурява 

грижа в семейна среда на самотно живеещи стари хора и хора с увреждания, които поради 
различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот.  

7. Продължаваме да подкрепяме клубове на пенсионера, хората с увреждания и 
интелектуалеца. 

Проектните предложения при отворена схема за финансиране са същите, както 
приехме за 2018 г., а именно: 

1. Дневен център за деца с увреждания в град Две могили. 
2. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в град Две могили. 
3. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични 

разстройства или деменция село Могилино. 
4. Център за настаняване от семеен тип за стари хора в село Острица. 
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Искаме да изградим Център за настаняване от семеен тип за стари хора в село 
Бъзовец със осбствени средства или чрез НПО. 

Четвърта комисия, разгледа на свое заседание, проведено на 23.03.2018 година 
настоящата докладна записка и предлага на Общинския съвет да приеме предложения 
проект за решение с приложения към него Годишен план за действие по изпълнението на 
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Две могили . 

Разисквания по двадесет и втора точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

96/20.03.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

 

По двадесет и втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 
21, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и на основание чл. 36б, ал. 4 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане и Докладна записка с вх. № 96 от 
20.03.2018 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 752 

  

 1. Приема „Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за 
развитие на социалните услуги  за 2019 година в Община Две могили”. 
 2. Упълномощава кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението на Общински съвет- Две могили. 

 

Двадесет и трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 97/20.03.2018 г., относно: 

Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2017 г. 
По нея докладва:  
1. Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 
Съгласно разпоредбите на Закона за младежта, кмета на общината отговаря за 

провеждането на общинската политика за младежта, в съответствие с държавната 
политика. Ежегодно кмета на Общината представя отчет за изпълнение на дейностите, 
насочени към младежите на територията на общината за предходната година. 

В предложения Отчет за изпълнение на Общинския план за младежта за 2017 
година е разгледано изпълнението на заложените дейности по приоритети, причините за 
нереализирането на някой от тях и осигуреното финансиране. 

Планът е разработен съгласно разпоредбите на Закона за младежта и Националната 
стратегия за младежта (2012-2020 г.) на Република България, имащи за задача да насърчат 
пълноценното участие на младите хора в социално-икономическия живот на общината, 
кариерното развитие на младите хора, подобряване достъпа до информация и качествени 
услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, физическата култура и спорта, 
превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение, 
развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, 
развитие на младите хора в неравностойно положение, развитие на младите хора в 
малките населени места и селските райони и повишаване ролята на младите хора в 
превенцията на престъпността. 

Становището на Комисията по „Образование, култура вероизповедания, 
символика, младежта, спорта и туризма” е предложеният ни проект на решение да бъде 
приет. 
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Разисквания по двадесет и трета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

97/20.03.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

 

По двадесет и трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 
21, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и във връзка с чл. 15, ал. 5 от Закона за младежта и 
Докладна записка с вх. № 97 от 20.03.2018 г. след проведено явно гласуване с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 753   

1. Приема Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2017 г. 
Приложение: Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2017 г. 

  

Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 98/20.03.2018 г., относно: 

Решение за поставяне на снето от въоръжение оръдие в Градски парк гр. Две могили (ПИ 
с идентификатор 20184.1.2848). 

По нея докладва:  
1. Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
През 2018 година се отбелязват 100 години от участието на България в Първата 

световна война. В Градския парк на град Две могили е ситуиран паметник на загиналите 
за Родината (1912-1913 и 1915-1918 г.), вписан под № 32 в Публичния регистър на 
военните паметници в Област Русе. С цел създаване на мемориален комплекс в описания 
имот, в края на 2017 г. Община Две могили се обърна към министъра на отбраната с 
искане за безвъзмездно предоставяне на снето от въоръжение оръдие, което да бъде 
поставено в близост до паметника на загиналите за Родината. Със Заповед на Министъра 
на отбраната на Република България № ОС-9 от 15.02.2018 г. безвъзмездно е прехвърлено 
правото на собственост на движима вещ – частна държавна собственост – 100 мм 
противотанково оръдие МТ-12 на Община Две могили. В изпълнение на заповедта е 
необходимо общината да заплати дейностите по привеждане във функционална 
непригодност за употреба и за транспортирането на движимата вещ от военно 
формирование гр. Велико Търново.  

С оглед гореизложеното и всъответствие с разпоредбите на чл. 62, ал. 8 от Закона 
за устройство на територията и Закона за военните паметници, предложението за 
поставяне на противотанковото оръдие в близост до паметника в Градския парк на гр. Две 
могили е необходимо да бъде разгледано от Общинския съвет, който да даде съгласието 
си за поставянето му. Главният архитект на Общината е изработил схема за поставяне, 
която е неразделна част от настоящата докладна. 

Становището на Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно 
самоуправление и нормативна уредба” е предложеният ни проект на решение да бъде 
приет. 

Разисквания по двадесет и четвърта точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

98/20.03.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
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По двадесет и четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 8 и ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и чл. 62, ал. 8 от Закона за 
устройство на територията и чл. 11 от Наредба № 14 за изграждане и опазване на 
зелената система на територията на Община Две могили, Област Русе и Докладна 
записка с вх. № 98 от 20.03.2018 г. след проведено явно гласуване с 14 
(четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 754 

  

 1. Дава съгласие да бъде поставено 100 мм противотанково оръдие МТ-12, 
приведено във функционална непригодност, до паметника на загиналите за Родината в 
поземлен имот с идентификатор 20184.1.2848 по Кадастралната карта и кадастралните 
регистри (КККР), одобрени със Заповед № РД-18-5 от 19.01.2010 г. на изпълнителния 
директор на АГКК гр. София, съставляващ Градския парк на Две могили, съгласно 
одобрена схема от главния архитект на общината, неразделна част от настоящото 
решение. 

 

Двадесет и пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 99/21.03.2018 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление имот – частна общинска собственост за 
нуждите на териториалната структура на Агенция за социално подпомагане. 

По нея докладва:  
1. Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, 

имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на 
органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, 
могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на 
бюджетна издръжка или на техни териториални структури. С договор № 28 от 16.04.2008 
г., сключен между Община Две могили и Агенция за социално подпомагане – гр. София 
помещения в недвижим имот - частна общинска собственост: стая № 1 от 11,90 кв.м., зала 
№ 2 – приемна от 39,20 кв. м., стая № 3 от 9,10 кв.м., стая № 4 от 9,55 кв.м. и зала № 5 от 
60, 20 кв.м. или общо 129,95 кв.м., находящи се на първи етаж в общинска сграда с обща 
застроена площ от 190 кв. м., находяща се в гр. Две могили, ул. „Кирил и Методий” №14, 
ситуиран в имот УПИ XV-809, в кв. 77 по плана на гр. Две могили, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 464/18.05.2006 г. са предоставени безвъзмездно за управление на 
териториалната структура на Агенция за социално подпомагане за срок от 10 години. 
Срокът на договора изтича на 16.04.2018 година. Със свое писмо изпълнителният 
директор на Агенцията за социално подпомагане заявява изричното си желание за 
сключването на нов договор за предоставяне безвъзмездно за управление описаните по-
горе части от недвижимият имот. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложения ни проект на решение и 
излезе със становище той да бъде приет. 

Разисквания по двадесет и пета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

99/21.03.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 
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на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.03.2018 година  
 

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление имот – частна общинска 
собственост за нуждите на териториалната структура на Агенция за социално 
подпомагане. 
№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев отсъства   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По двадесет и пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 
21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 16, ал. 1 от Наредба № 7 за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост 
в Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 99 от 21.03.2018 г. 
след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 755 

  

1. Предоставя на териториалната структура - Дирекция „Социално подпомагане” – 
гр. Две могили към Агенция „Социално подпомагане” - гр. София, ул. „Триадица” № 2, 
БУЛСТАТ 1210150561661, безвъзмездно за управление следните помещения в недвижим 
имот-частна общинска собственост: стая № 1 от 11,90 кв.м., зала №2 – приемна от 39,20 
кв. м., стая №3 от 9,10 кв.м., стая №4 от 9,55 кв.м. и зала №5 от 60, 20 кв.м. или общо 
129,95 кв.м., находящи се на първи етаж в общинска сграда с обща застроена площ от 190 
кв .м., находяща се в гр. Две могили, ул. „Кирил и Методий” №14, ситуиран в имот УПИ 
XV-809, в кв. 77 по плана на гр. Две могили, при граници : от две страни улица, УПИ-
XIV-823, УПИ-VI-809, съгласно Акт за частна общинска собственост № 464/18.05.2006 г.  

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи договор за предоставяне за 
безвъзмездно управление на описания имот. 

3. В тридневен срок от сключване на договора, Кмета на Община Две могили да 
представи копие на същия в Общински съвет – Две могили. 
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Двадесет и шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Исмет Рийзаев с вх. № 100/21.03.2018 г., относно: 

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

По нея докладва:  
1. Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
В село Чилнов, към настоящия момент по ПА са регистрирани 455 човека, а по НА 

430. Като кмет на Кметство село Чилнов, работата ми бе насочена в следните няколко 
основни направления: Делегиран бюджет – стойност 59 671 лева, изпълнение 53 052 лева. 
През 2017 год. са събрани 12 154.89 лв за данък сгради, такса битови отпадъци и данък 
превозно средство. Приходите от общински такси са 1758.81 лв. 

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 г. Цялата сграда се 
нуждае от ремонт. През 2017 г. бе подменена старата дървена дограма с нова. На ул. „Н. 
Й. Вапцаров” № 2 има частично изградена обществена сграда във фаза груб строеж. Към 
момента, в следствие липсата на покрив атмосферните условия допринасят за 
постепенното и саморазрушаване и представлява опастност за преминаващи граждани.  

В с. Чилнов има изградена само водоснобдителна мрежа /канализация липсва/, 
която се стопанисва от ВиК - Русе. Главния водопровод е подменен. В следствие на 
аварии част от улиците са разкопани и дупките още стоят не запълнени. 
 Четвъртокласната пътна мрежа, която свързва с. Чилнов със с. Широково и с. 
Бъзовец все още е в добро състояние. Но ул. „Преслав” и ул. „Димитър Благоев” са в 
окаяно състояние, пътната настилка е напълно разрушена. Тревните площи се поддържат 
от работниците по програмите и чл. 9, като се косят периодично. 
 Общия брой на съдовете за отпадъци е 62 броя, от които се  събират 58 броя 
контейнери. От тях 4 до 6 броя периодично се нуждаят от ремонт и не се ползват. 
Повредите са следствие на неправилното манипулиране на гражданите и действието на 
работниците при товаро-разтоварните дейности. 
 Обслужването на съдовете става два пъти месечно. Графиците се спазват с 
изключение за месеците, когато климатичните условия не позволяват това. Някои от 
съдовете не се изпразват два пъти месечно. 
 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. Един път 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. Периодично тревата се коси 
от работниците по дейност чистота в Кметството и от работниците по чл.9. 

През 2017 г. Кметство с. Чилнов кандидатства в националната кампания на 
ПУДООС „Чиста околна среда – 2017 г.” на тема „Обичам природата  и аз участвам” с 
проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИТНЕС НА ОТКРИТО”, който беше спечелен. Стойността 
на проекта беше 10 000 лева. 

С реализацията на този проект едно запустяло място се превърна в място, на което 
малки и големи заедно да спортуват и се наслаждават на свободното си време. 

През 2017 год. са се родили 6 деца, а починалите са 6 човека. 
 Самотно живеещите хора са около 30, а социално слабите са повече, но 6 – ма от 
тях ползват услугите на обществената трапезария. 
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 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. 

Становището на Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно 
самоуправление и нормативна уредба” е представената ни информация да бъде приета. 

Разисквания по двадесет и шеста точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Исмет Рийзаев с вх. № 100/21.03.2018 

г. е явно, моля гласувайте. 
 

По двадесет и шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, във връзка с Решение № 672 по Протокол № 
33/22.12.2017 г. и Докладна записка с вх. № 100 от 21.03.2018 г. след проведено явно 
гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 756 

  

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Чилнов през последната година и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Чилнов през последната година и проблемите, които стоят пред него. 
 

Двадесет и седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 101/21.03.2018 г., относно: 

Изменение на наше Решение № 646 по Протокол № 31/27.10.2017 г.  
По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
Окръжна прокуратура – Русе е протестирала против отделни разпоредби от нашия 

Правилник № 1, за които председателя на Общинския съвет своевременно направи 
предложение за тяхното изменение или отмяна. Същите са приети и гласувани от наша 
страна с друго решение, по-рано. На изменението, което направихме в чл. 9, ал. 2 от 
Правилника, противоречи наше решение № 646 от 27.10.2017 г.. В тази връзка се 
предлага, това обстоятелство да бъде поправено.  

Втора комисия, разгледа на свое заседание, проведено на 23.03.2018 година 
настоящата докладна записка и предлага на Общинския съвет да приеме предложения 
проект за решение. 

Разисквания по двадесет и седма точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 

101/21.03.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По двадесет и седма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 
21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и Докладна записка с вх. № 101 от 21.03.2018 г. след 
проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 
№ 757 

  

1. Изменя Решение № 646 по Протокол № 31/27.10.2017 г. на Общински съвет – 
Две могили, където думите „… за срок от една година, считано от 01.11.2017 г. до 
01.11.2018 г.” отпадат. 

 

Двадесет и осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 92/19.03.2018 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Габриела Николаева Петкова за раждане на 
първо дете – Теодор Преславов Димитров. 

По нея докладва:  
1. Светлана Цветанова – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 

заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 
Габриела Николаева Петкова. Всички необходими документи, съгласно изискванията на 
наредбата са представени в срок и са редовни, поради което становището на комисията е 
заявлението да бъде уважено. 

2. Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 

г-жа Петкова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за 
раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по двадесет и осма точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

92/19.03.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По двадесет и осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 
21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни произшествия, 
производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община 
Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 92 от 19.03.2018 г. след 
проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 758 

  

1. Отпуска на Габриела Николаева Петкова, живееща в град Две могили, ул. 
Христо Ботев” № 5, еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) лева, за 
раждане на първо дете – Теодор Преславов Димитров, роден на 25.12.2017 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 

 

Двадесет и девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 93/19.03.2018 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айше Велиева Галибова за раждане на 
първо дете – Гюней Галибов Махмудов. 

По нея докладва:  
1. Велко Иванов – член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
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Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 
Айше Велиева Галибова. Всички необходими документи, съгласно изискванията на 
наредбата са представени в срок и са редовни, поради което становището на комисията е 
заявлението да бъде уважено. 

2. Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 

г-жа Галибова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по двадесет и девета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

93/19.03.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По двадесет и девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни произшествия, 
производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община 
Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 93 от 19.03.2018 г. след 
проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 759 

  

1. Отпуска на Айше Велиева Галибова, живееща в село Батишница, община Две 
могили, ул. „Витоша” №2, еднократна финансова помощ в размер на 200.00 (двеста) лева, 
за раждане на първо дете –  Гюней Галибов Махмудов, роден на 17.02.2018 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 

 

Тридесета точка от дневния ред: 
Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
За четвърти пореден път ученици от СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Две 

могили ще вземат участие в Световното ученическо първенство по тенис на маса, което 
ще се проведе в Република Малта в състав: Ивет Илиева, Мирослава Андронова, Виктория 
Стефанова и Хюмра Кервенджиева с треньор Даниела Христова и Моника Цанева, като 
съдия. Водач на групата е госпожа Елка Цанева - директор на СУ "Св. св. Кирил и 
Методий" - гр. Две могили. Считам, че е редно Общината да организира тържествено 
изпращане на отбора на 07.04.2018 г. на площада. 

2. Бисер Йончев – жител на село Батишница: 
Г-н Йончев зададе въпрос, относно изпълнението на проекта за ремонта на 

читалището в село Батишница. 
   

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
 

Поради изчерпване на дневния ред, закривам тридесет и шестото заседание на VІI – 
ми Общински съвет в Община Две могили.  
 

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, и 25 от дневния ред са неразделна част от настоящия 
протокол и по силата на чл. 81, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
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Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
са приложени към него. 

 

Протоколът е изготвен на 05.04.2018 г. и отпечатан в 3 екз. 
Екз. № 1 – към Папка № …… 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 

 

МД/МД 
          Председател на Общински съвет – Две могили:  

     
 

____________ (Христина Димитрова Ефтимова) 


