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О БЩИН А ДВЕ МО ГИ ЛИ••••О БЛАСТ  Р УСЕ 
7150Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/9208, тел. централа: 08141/9205;9207,e-mail: obshtina@dvemogili.bg 

VІI – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
тел. 0895/567 503, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

Екз. № 1 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 49 
 

Днес, 29 март 2019 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две могили, 
започна четиридесет и деветото редовно заседание на VІI – мия Общински съвет – Две 
могили. 

Стефан Димитров – 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; 
Красимира Русинова – зам.-кмет на Община Две могили; Георги Великов – зам.-кмет на 
Община Две могили; Мариета Петрова – секретар на Общината; Мирослав Дамянов – 
Началник на РУ – Две могили служители от Общинска администрация; кметове на кметства. 

Преди да преминем към обсъждане на дневния ред, искам да дам думата на кмета на 
Общината за обявяване на резултатите от проведен конкурс за есе на тема „Трети март – 
символ на нашата свобода“. В конкурса, организиран от Община Две могили и Център за 
личностно развитие „Д-р Пангелов“ участваха 36 ученици от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и 
ПГСС, разпределени в две възрастови групи. Есета бяха разгледани и оценени от компетентно 
жури. 

Давам думата на г-н Борисов да обяви резултатите и награди участниците и 
победителите. 

 
Божидар Борисов – Кмет на Общината връчва грамотите. 
 
Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, дневният ред за настоящото редовно заседание Ви е раздаден предварително. 
Преди да Ви дам думата по него, искам да Ви съобщя, че след насрочване на 

настоящото заседание в деловодството на Общинския съвет постъпиха две докладни записки, 
които с оглед характера си предлагам да бъдат включени за разглеждане извънредно днес, а 
именно:  

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 133/27.03.2019 г., относно: Издаване 
на Запис на заповед от Община Две могили в полза на Министерство на труда и социалната 
политика (МТСП), обезпечаващ авансово плащане по Административен договор № 
BG05M9OP001-2.018-0034-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване“ и Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0034-2014BG05M2OP001-
C01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос 
3:“Образователна среда за активно социално приобщаване“ по процедура BG05M9OP001-
2.018 - „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. 
ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – 
КОМПОНЕНТ 1. 
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2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 134/27.03.2019 г., относно: 
Одобряване на Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на Препоръка на 
Европейския съюз относно интеграция на дълготрайно безработни лица на пазара на труда. 

 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Няма. 
 

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, в който да бъдат включени 
двете докладни записки, които обявих, 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. № 114/14.03.2019 г. на Началник на РУ – Две могили, 

относно: Дейността на РУ – Две могили през 2018 г.  
Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска собственост, 
сигурност, екология и други дейности”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 97/13.03.2019 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 2018 година. 

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

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 98/13.03.2019 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 2018 година. 

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

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 99/13.03.2019 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 2018 година. 

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

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 100/13.03.2019 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 2018 година. 

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

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 101/13.03.2019 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 2018 година. 

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

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 102/13.03.2019 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 



 3

средства през предходната година от НЧ "Пробуда – 1927" – село Батишница в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2018 година. 

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

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 103/13.03.2019 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 
2018 година. 

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

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 104/13.03.2019 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 
2018 година. 

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

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 105/13.03.2019 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 
2018 година. 

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

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 106/13.03.2019 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 2018 година. 

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

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 107/13.03.2019 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 
2018 година. 

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

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 73/20.02.2019 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне  размера на 
местните данъци  на територията на община Две могили, област Русе. 

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

14. Докладна записка от Пожидар Борисов с вх. № 86/06.03.2019 г., относно: 

Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
Парцеларен план за обект: Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на 
„Теленор България“ ЕАД на територията на Община Две могили, Област Русе.  

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

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 89/11.03.2019 г., относно: 

Одобряване на средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2020 – 
2022 г. 

Докладва: Николай Христов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 90/12.03.2019 г., относно: 

Одобряване на разходите за командировки в страната на кмета на общината и Председателя 
на Общински съвет Две могили за периода от 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г. 

Докладва: Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
17. Докладна записка от Исмет Рийзаев с вх. № 108/13.03.2019 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов през 2018 година 
и проблемите, които стоят пред него. 

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

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 111/14.03.2019 г., относно: 
Приемане на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 
развитие 2014-2020 г. на Община Две могили” за 2018 г. 

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

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 115/14.03.2019 г., относно: 
Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община Две могили 
за 2018 година. 

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

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 116/14.03.2019 г., относно: 
Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Две могили за 2019 – 2020 година. 

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

21. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 117/14.03.2019 г., относно: 
Върнато за ново обсъждане наше Решение № 940 по Протокол № 48/22.02.2019 г. 

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

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 118/15.03.2019 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 2018 г. 

Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, 
екология и други дейности”. 

23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 119/15.03.2019 г., относно: 
Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 
Община Две могили за 2019 – 2020 г. 

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

24. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 120/15.03.2019 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 01.04.2019 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2019 година. 

Докладва: Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
25. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 123/18.03.2019 г., относно: 

Предоставяне право на собственост върху Нива с площ от 1 258 кв.м. в землището на село 
Пепелина. 

Докладва: Велко Иванов – секретар на Комисията по „Земеделие, животновъдство 
и гори”. 

26. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 124/18.03.2019 г., относно: 
Изменение на Решение № 922, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 47/25.01.2019 г.  

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство 
и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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27. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 125/20.03.2019 г., относно: 
Изменение на Решение № 945, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 48/22.02.2019 г.  

Докладва: Димитър Димитров – секретар на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

28. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 122/18.03.2019 г., относно: 
Учредяване без провеждане на търг/конкурс на възмездно право на ползване върху част от 
имот – публична общинска собственост за устройване на постоянен пчелин. 

Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 
гори”. 

29. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 133/27.03.2019 г., относно: 
Издаване на Запис на заповед от Община Две могили в полза на Министерство на труда и 
социалната политика (МТСП), обезпечаващ авансово плащане по Административен договор 
№ BG05M9OP001-2.018-0034-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване“ и Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0034-2014BG05M2OP001-
C01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос 
3:“Образователна среда за активно социално приобщаване“ по процедура BG05M9OP001-
2.018 - „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. 
ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – 
КОМПОНЕНТ 1. 

Докладва: Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и 
финанси”. 

30. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 134/27.03.2019 г., относно: 

Одобряване на Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на Препоръка на 
Европейския съюз относно интеграция на дълготрайно безработни лица на пазара на труда. 

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

31. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

Първа точка от дневния ред: 

Отчет – анализ с вх. № 114/14.03.2018 г. на Началник на РУ – Две могили, относно: 

Дейността на РУ – Две могили през 2018 г.  
По него първо бе дадена думата на Началника на РУ – Две могили: 

1. Мирослав Дамянов – Началник на РУ – Две могили: 

Съвсем накратко ще очертая отчет-анализа за дейността на РУ – Две могили. 
РУ – Две могили е в състав от 30 служители с полицейски функции, които осигуряват 

ред и спокойствие на жителите на град Две могили и още 24 населени места, 
административно – териториално обособени в Община Две могили и Община Иваново. На 
обща територия от 842 кв. км. На цялата тази территория патрулира един авто-наряд и сами 
можете да си направите сметка каква огромна территория обслужва, но такъв е ресурса за 
момента. 

През 2018 година в РУ са регистрирани 114 престъпления, като за 2017 година техният 
брой е бил 139. Общият брой на разкритите престъпления е 72 при процент на разкриваемост 
63.16 %, срещу 33.09 % за 2017 г., където броя на разкритите престъпления е бил 46.  

С гордост мога да отбележа, че в сравнение с останалите шест Районни управления, РУ 
– Две могили е на първо място по разкриваемост , като наред с това е постигнато 
задоволително намаляване на регистрираната престъпност. 

Разбира се, добрите резултати нямаше да бъдат факт без съдействието на местната 
власт. Тук е мястото да отчета доброто взаимодействие, което имаме с Община Две могили и 
с Община Иваново, за което благодаря на всички Кметове и искам да Ви уверяя, че ние винаги 
ще се отзовем при възникнал проблем и се надявам за вбъдеще тези добри практики да 
продължат. 

За времето, в което съм тук мога да кажа, че се запознах с всеки един от Вас. 
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През настоящата година какво предстои – приоритетите на Министерството, 
респективно на Областната дирекция и РУ – Две могили са подобни на миналогодишните, а 
именно: повишаване на превенцията на престъпносттапо линия на битовата престъпност с 
особен акцент към малките населении места и естественно намаляване на ПТП на територията 
обслужвана от РУ – Две могили и повишаване на административно –наказателната дейност по 
линия на пътния контрол.  

След това по него докладва: 

1. Румен Марков – председател на Комисията по „Противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, 
екология и други дейности”: 

Комисията по „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности” 
разгледа на свое заседание отчет – анализа на РУ и както каза и Началникът, за радост се 
наблюдава едно намаление на броя на регистрираните престъпления на територията на нашата 
Община и се увеличава разкриваемостта им. Привестваме работата на Районното управление. 
Радващото е, че при територия от блидо 20 000 население за двете общини имаме един 
комфорт, относно престъпленията. 

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. Христина Ефтимова – 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.  

Аз считам, че като Началник на РУ – Две могили от лятото на миналата година 
наследихте една много добра организация оставена от Вашия предшественик. Искам също 
така да благодаря и за превантивните мерки, които провежда Районното управление и да 
поставя за поредна година вече втори мандат, откакто има отчети на Районното управление и 
който вече 7 години не е изпълнен и не са взети никакви мерки по този въпрос. Приветствам, 
това че редовно се провеждат акции от Районното управление относно спазване на 
правилника за движение. Все още, обаче съществува риск от ПТП на кръстовището до 
сладкарница „Гардения”, до автогарата, където непрекъснато има спрели автомобили след 
знака, които затрудняват видимостта и когато пресичаш платното, за да видиш дали идват 
автомобили трябва да излезеш почти на средата на пътното платно. За да не поставям този 
въпрос всеки път при обсъждане на отчета или махнете знака и всеки да си спира както си 
иска или да се предприемат някакви мерки. 

2. Мирослав Дамянов – Началник на РУ – Две могили  

Записах си, ще го имам предвид и вярвам, че ще намерим решение на проблема. 
3. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Аз също искам да изкажа своята благодарност към добрата работа на РУ „Полиция” 
град Две могили с пожелание да продължава съвместната ни работа и занапред.  

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Аз също искам да благодаря за доброто взаимодействие и за добрата работа с 
Районното управление. 

Искам да се обърна към гражданите от нашата община да оценят, това което имат, че 
не сме като цападна и централна България, където си заключват къщите с катинари, а това 
нещо при нас го няма благодарение на работата на колегите от районното управление. 

 

Стефан Димитров – 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 
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взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение № 900 по 

Протокол № 46/28.12.2018 г. и Отчет – анализ с вх. № 114 от 14.03.2019 г. с 16 

(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 964 
  

1. Приема Отчет – анализ за състоянието на престъпността и опазването на 
обществения ред на територията на РУ „Полиция” – град Две могили за 2018 г. 

Приложение: Отчет – анализ за състоянието на престъпността и опазването на 
обществения ред на територията на РУ „Полиция” – град Две могили за 2018 г. 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 97/13.03.2019 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 
2018 година. 

По нея докладва:  

1. Христина Ефтимова – член на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Съгласно чл. 26а, ол. 4 от Закона за Народните Читалища 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. 
Основните цели, които стоят пред работещите в НЧ Две могили през изтеклата година са 
насочени към обогатяването на културния живот, запазването на българските традиции и 
обичаи, подпомагане за разширяване на знанията на гражданите, възпитаване и утвърждаване 
на национално самосъзнание у подрастващите и не на последно място обогатяване на 
библиотечния фонд и разширяване на крага от читателите. 

В изпълнение на тези цели са осъществени редица мероприятия свързани с 
разнообразяването на културния живот в града ни. Търсени са начини за взаимодействие с 
различните клубове в града ни и провеждане на общи мероприятия, което дава възможност на 
повече хора и в по-широк мащаб да се докоснат до магията на изкуството и културата. 
Организирани са изложби, посещения на театрални и оперни постановки, изнасяни са беседи, 
самодейни концерти и др. Проблем в Читалището в град Две могили е отоплението на салона 
през зимните месеци, което е пречка за по-разнообразна дейност през този период. Силно се 
надявам да успеем до края на тази година със собствени средства и малко помощ да се 
направи така желаният ремонт на салона.  

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 втора точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 97/13.03.2019 г. 
ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.03.2019 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 2018 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. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев    
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 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 във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища и Докладна 

записка с вх. № 97 от 13.03.2019 г. след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) 

гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 965 
 

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 2018 г. 

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

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 98/13.03.2019 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 2018 година. 

По нея докладва:  

1. Стоян Гецов – член на Комисията по „Образование, култура вероизповедания, 
символика, младежта, спорта и туризма”: 

Отчетният период обхваща периода януари-декември 2018 година. Един отрязък от 
дванадесет месеца, в които  работихме за това да утвърдим вече изградените дейности, да 
преосмислим приоритетите,стоящи пред читалището и неговите форми за реализация и 
обогатяване на културния календар на читалището, библиотеката. НЧ „Светлина – 1927” 
продължава своята народополезна дейност за утвърждаването му като естествен център за 
културно-просветна и творческо-развлекателна 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 подпомага 
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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. 

Библиотечният фонд на читалището е в размер на 7 347 библиотечни единици. 
  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. 
 Изготвен и подаден е проект за обновяване на библиотечния фонд към Министерство 
на културата по програма „Българските библиотеки- съвременни центрове за четене и 
информираност”. Проектът е одобрен на стойност 1 259 лева 
 Секретарят на читалището осъществява административно-организационните дейности 
за изпълнение на решенията на настоятелството и текущата работа в читалището. 
Единствената щатна длъжност е, която ръководи, организира и реализира читалищната 
дейност. Помощ оказват читалищното настоятелство и проверителна комисия. Секретарят е 
едновременно библиотекар, касиер, деловодител, счетоводител, ръководител на групи и 
хигиенист, които му задължения са вменени с длъжностната характеристика от  председателя. 
 За много от мероприятията читалището разчита на дарители, на които благодари от 
сърце. Благодарим на всички самодейци и инициативни жители, чрез които се крепи духът на 
нашето читалище. 
 Читалищното настоятелство изказва благодарност на ръководството на община Две 
могили, благодарим за помощта на Елица Ангелова - секретар в кметство Чилнов за 
подкрепата която оказва при провеждане на културните мероприятия, на работниците от 
кметството които подсигуриха дърва за Сирни Заговезни, на „РЕКИЦ – Читалища” Русе, 
Регионална библиотека „Любен Каравелов” гр. Русе и др. 

Като съществен проблем на материално - техническата база в читалището се отчита 
липсата на санитарен възел в читалището. 

Трета комисия разгледа на свое заседание доклада и излезе със становище той да бъде 
приет. 

Разисквания по трета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 98/13.03.2019 г. 
ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.03.2019 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 2018 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 +   
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11. Румен Манолов Марков +   
12. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев    
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 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 във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища и Докладна 

записка с вх. № 98 от 13.03.2019 г. след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) 

гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 966 
 

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност на НЧ "Светлина - 1927" - с. 
Чилнов в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община 
Две могили през 2018 г. 

Приложение: Доклад за осъществената дейност на НЧ "Светлина - 1927" - с. Чилнов.  
 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 99/13.03.2019 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 2018 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 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 четвърта точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 99/13.03.2019 г. 
ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.03.2019 година  
 

Относно: Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година от НЧ "Зора – 1930" – село 
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Помен в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две 
могили през 2018 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. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев    
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 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 във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища и Докладна 

записка с вх. № 99 от 13.03.2019 г. след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) 

гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 967 
 

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност на НЧ "Зора - 1930" - с. Помен 
в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Две 
могили през 2018 г. 

Приложение: Доклад за осъществената дейност на НЧ "Зора - 1930" - с. Помен.  
 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 100/13.03.2019 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 2018 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 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 2018 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 2018 година са били библиотечната 
дейност; художестнено-творческата дейност и културно-образователната дейност. Фонд на 
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библиотеката на читалището е 8 877 тома. Читателите са 110, посещения – 3 950, заети 
библиотечни документи – 5 210, информационни–тематични справки – 250. 

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 пета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 100/13.03.2019 г. 
ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.03.2019 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 2018 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. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев    
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 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 във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища и Докладна 

записка с вх. № 100 от 13.03.2019 г. след проведено поименно гласуване с 16 

(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 968 
 

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност на НЧ "Н.Й.Вапцаров - 1914" - 
с. Баниска в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в 
община Две могили през 2018 г. 
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Приложение: Доклад за осъществената дейност на НЧ "Н.Й.Вапцаров - 1914" - с. 
Баниска.  

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 101/13.03.2019 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 2018 година. 

По нея докладва:  

1. Светлана Цветанова – 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 8 100 тома, като 
набавената литература е 55 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 шеста точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 101/13.03.2019 г. 
ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.03.2019 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 2018 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. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев    
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
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16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 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 във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища и Докладна 

записка с вх. № 101 от 13.03.2019 г. след проведено поименно гласуване с 16 

(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 969 
 

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност на НЧ "Христо Ботев - 1928" - 
с. Бъзовец в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в 
община Две могили през 2018 г. 

Приложение: Доклад за осъществената дейност на НЧ "Христо Ботев - 1928" - с. 
Бъзовец.  

 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 102/13.03.2019 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 2018 година. 

По нея докладва:  

1. Христина Ефтимова – член на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Приемането на доклада на поредното читалище е доклада на читалище „Пробуда – 
1927”, село Батишница. Основна дейност в читалището е библиотечната. През 2018 година 
библиотеката разполага с 7 420 книги, като 60 от тях са направени от дарения. 

Освен библиотечната дейност, читалището развива и културна и образователна 
дейност. 

Във връзка с по-големите празници се организират общоселски тържества, които 
помагат за сплотяване на селото и за запазване на традициите и обичаите. Дейно участие е 
взела групата за народни песни „Детелина”, които са посетили 8 фестивала през 2018 година. 
Читалището е организатор и домакин на фестивала на етносите, който тази година ще се 
проведе за втори път. По отношение на сградния фонд – читалището е изцяло реновирано и 
обновено, което е допълнителен стимул за развитие на читалищната дейност.  

Комисията разгледа доклада на свое заседание и излезе със становище той да бъде 
приет във представения му вид. 

Разисквания по седма точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 102/13.03.2019 г. 
ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.03.2019 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 2018 година. 
№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
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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. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев    
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По седма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 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 във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища и Докладна 

записка с вх. № 102 от 13.03.2019 г. след проведено поименно гласуване с 16 

(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 970 
 

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност на НЧ "Пробуда - 1927" - с. 
Батишница в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в 
община Две могили през 2018 г. 

Приложение: Доклад за осъществената дейност на НЧ "Светлина - 1927" - с. Чилнов.  
 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 103/13.03.2019 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 2018 година. 

По нея докладва:  

1. Стоян Гецов – 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 
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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 97 читатели, заети книги 1 875. В 
библиотеката са направени 700 посещения. 
 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 осма точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 103/13.03.2019 г. 
ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.03.2019 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 2018 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. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев    
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 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 във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища и Докладна 

записка с вх. № 98 от 13.03.2019 г. след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) 

гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 971 
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1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност на НЧ "Развитие - 1908" - с. 
Каран Върбовка в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в 
община Две могили през 2018 г. 

Приложение: Доклад за осъществената дейност на НЧ "Развитие - 1908" - с. Каран 
Върбовка.  

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 104/13.03.2019 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 2018 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 доклада и на читалището в село Кацелово и излезе със 
становище той да бъде приет. 

Разисквания по девета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 104/13.03.2019 г. 
ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.03.2019 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 2018 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. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев    
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 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 
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на Общински съвет, неговите комисии  и взаимодействието му с общинска 

администрация във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища и Докладна 

записка с вх. № 104 от 13.03.2019 г. след проведено поименно гласуване с 16 

(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 972 
 

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност на НЧ "Н.Й.Вапцаров - 1902" - 
с. Кацелово в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в 
община Две могили през 2018 г. 

Приложение: Доклад за осъществената дейност на НЧ "Н.Й.Вапцаров - 1902" - с. 
Кацелово.  

 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 105/13.03.2019 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 2018 година. 

По нея докладва:  

1. Христина Ефтимова – член на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

НЧ "Селско събуждане – 1899" – село Могилино е създадено през 1899 година и това е 
най-старото читалище в Общината, на което обаче не е извършван ремонт от много годинии 
състоянието му в момента е в доста окайващо. Залата не позволява да се провеждат в нея 
мероприятия, поради техническото и състояние. Същото се отнася и за самата библиотека, но 
въпреки всичко библиотечната служителка се стреми да организира културни мероприятия в 
селото, с което да се разнообразява живота на живущите в него. Организирани са чествания на 
различни празници, работи се в насока за разнасяне на книги до възрастните хора, които са 
трудно подвижни. Търсят се различни начини, чрез участия в проекти, дарения и други, които 
да помогнат за извършване на ремонт на сградата.  

Трета комисия разгледа доклада и излезе със становище той да бъде приет в 
представения му вид. 

Разисквания по десета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 105/13.03.2019 г. 
ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.03.2019 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 2018 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  +   
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8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев    
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. 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 във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища и Докладна 

записка с вх. № 105 от 13.03.2019 г. след проведено поименно гласуване с 16 

(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 973 
 

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност на НЧ "Селско събуждане - 
1899" - с. Могилино в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната 
дейност в община Две могили през 2018 г. 

Приложение: Доклад за осъществената дейност на НЧ "Селско събуждане - 1899" - с. 
Могилино.  

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 106/13.03.2019 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 2018 година. 

По нея докладва:  

1. Стоян Гецов – 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 единадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 106/13.03.2019 г. 
ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.03.2019 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 2018 година. 
№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 



 20

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. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев    
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. 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 във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища и Докладна 

записка с вх. № 106 от 13.03.2019 г. след проведено поименно гласуване с 16 

(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 974 
 

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност на НЧ "Отец Паисий – 1912" – 
село Острица в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в 
община Две могили през 2018 г. 

Приложение: Доклад за осъществената дейност на НЧ "Отец Паисий – 1912" – село 
Острица.  

 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 107/13.03.2019 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 2018 година. 

По нея докладва:  

1. Светлана Цветанова – секретар на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 
 Читалището в село Широково е създадено през 1927 г. и основните цели, които си 
поставя то 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. За постигането на своите цели читалището извършва следните дейности: 
Поддържане и обогатяване на библиотечния фонд; Подобряване работата с читателите- 
увеличаване броя на читателите и читателските посещения; Организиране на клубове, 
празненства, концерти и чествания; Развиване и подпомагане на любителското художествено 
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творчество; Предоставяне на компютърни и интернет услуги; Участия на Групата за 
автентичен фолклор във фестивали и събори. 
 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 3 061 тома. Заетите библиотечни документи за 
отчетния период е 186. Посещаемостта на библиотеката от деца и жители е 172, от които 94 за 
дома. 
 С навлизането на информационните технологии компютрите са все по-необходими в 
ежедневната работа. Достъпът до информация, знания, комуникация и учене през целия 
живот се налага в последно време с предоставянето на компютърни и интернет услуги. 
 С оглед на това, че читалището е място за общуване и диалог между различни 
поколения, различни групи от хора с различни потребности и възможности се разширява 
социалният обхват на читалищната дейност. 
 Насочваме вниманието си към младите хора, които закупиха къщи в нашето село и се 
опитваме да ги приобщим и приемем в нашата общност, като ги каним на организираните от 
нас тържества, инициативи и др. 
 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, като традиционните „Бабинден“, „Трифон 
Зарезан“, които всеки може да види и по интернет. Освен това отбелязваме Денят на 
самодееца, 8-ми март, Първа пролет. Всяка година се празнуват кръгли годишнини на жители 
от селото. Не забравяме и 3-ти март, на този ден отдаваме почит на загиналите за нашата 
свобода с поднасяне на венци и цветя на паметника на Върбан войвода и поход до лобното му 
място. 
 Читалището в с. Широково разполага и с Етнографска сбирка. Пазим и съхраняваме 
предмети от бита на нашите предци, за да предадем на идващите поколения. 
 През есента на 2017г. беше открита авария на водопровода в двора на Читалището. За 
тази цел ползвахме услугите на багер, който прокопа канал и ползвахме услугите на 
водопроводчик, за да се положат тръби и да се свържат с ВИК. Също така е притеснително 
състоянието на покрива, за което се стремим да пестим необходимите средства.  
 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 дванадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 107/13.03.2019 г. 
ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.03.2019 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 2018 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. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев    
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. 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 във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища и Докладна 

записка с вх. № 107 от 13.03.2019 г. след проведено поименно гласуване с 16 

(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 975 
 

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност на НЧ "Христо Ботев – 1927" – 
село Широково в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в 
община Две могили през 2018 г. 

Приложение: Доклад за осъществената дейност на НЧ "Христо Ботев – 1927" – село 
Широково.  

 

 Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 73/20.02.2019 г., относно: Приемане 
на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне  размера на местните 
данъци  на територията на община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  

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

През месец януари, тази година, със свое решение № 917 приехме Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 1. Причина да направим това, беше обстоятелството, 
че в края на миналата година, със закон бяха направени редица промени в Закона за местните 
данъци и такси.  

В наредбата си, тогава, включихме текстове, който повтарят или пресъздадат норми на 
нормативен акт от по-висока степен. Това противоречи ЗНА и АПК за съдържанието на 
приеманите подзаконови нормативни актове от общинските съвети. Затова сега се предлага да 
отменим тези текстове. Проекта за наредба е качен на сайта на Общината на 20.02.2019 г., 
като по него няма направени нови предложение за изменение или дъпълнение. 

Втора комисия, на свое заседание, разгледа предоставеният проект за наредба. 
Становището на Комисията е, проекта за наредба да бъде приет във вида в който ни се 

предлага. 
Разисквания по тринадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 73/20.02.2019 г. 
е явно, моля гласувайте. 

 

По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 

2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1 и чл. 93 

от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 1, ал. 2 от Закона за 

местните данъци и такси при спазване изискванията на чл. 75-79 от 

Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 

от Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 73 от 20.02.2019 г. след 

проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 976 
 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне размера 
на местните данъци на територията на община Две могили, област Русе: 

§ 1. Чл. 19, ал. 3 се отменя. 
§ 2. В чл. 20 се правят следните изменения: 
1. Алинея 1 се отменя. 
2. Алинея 2 се отменя. 
§ 3. В чл. 41, ал. 14 се отменя;  
§ 4. В чл. 45 се правят следните изменения: 
1. Алинея 2 се отменя. 
2. Алинея 3 се отменя. 
§ 5. В чл. 47 се отменя. 
§ 6. Заключителна разпоредба 
1. Разпоредбите на § 1, § 2, § 3, § 4, § 5 влизат в сила от 01.04.2019 г. 
 

 Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 86/06.03.2019 г., относно: Вземане 
решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен 
план за обект: Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Теленор 
България“ ЕАД на територията на Община Две могили, Област Русе.  

По нея докладва:  

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

Постъпило е искане от фирма „Теленор България“ ЕАД за изработване на Подробен 
устройствен план - Парцеларен план за обект: Подземна оптична мрежа за електронни 
съобщения за нуждите на „Теленор България“ ЕАД на територията на Община Две могили, 
Област Русе. 

От представените от възложителя „Теленор България“ ЕАД техническо задание 
съгласно чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и скица-предложение е 
видно, че проектното трасе започва от съществуваща базова станция на „Теленор България“ 
ЕАД в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 20184.18.103 и преминава през ПИ 20184.3.113, 
ПИ 20184.14.16, 20184.18.130, 20184.18.210, 20184.19.68, 20184.19.215 и 20184.19.230 в 
землището на  гр. Две могили, Община Две могили. Трасето е с обща дължина 3 576 м и се 
разполага в обхвата на местни полски пътища и един републикански път, като не е допуснато 
преминаване през имоти частна собственост. 

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 четиринадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 86/06.03.2019 г. 
е явно, моля гласувайте. 

 

По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 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. № 86 от 06.03.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) 

гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 977 
 

1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за 
обект: Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Теленор България“ 
ЕАД на територията на Община Две могили, Област Русе. 

2. Одобрява задание по чл. 125, ал. 1, за изработване на Подробен устройствен план - 
Парцеларен план за обект: Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на 
„Теленор България“ ЕАД на територията на Община Две могили, Област Русе. 

3. Дава предварително съгласие за прокарване на подземна оптична мрежа за 
електронни съобщения за нуждите на „Теленор България“ ЕАД на територията на община Две 
могили, област Русе от ПИ с идентификатор 20184.18.103 през ПИ 20184.3.113, 20184.19.230, 
20184.19.68, 20184.19.215, 20184.18.210, 20184.18.130, 20184.14.16 по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Две могили, Община Две могили, Област Русе до обхвата на 
асфалтов път Русе - Бяла. 

4. Задължава Кмета на общината да издаде необходимите заповеди по процедирането 
на Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект: Подземна оптична мрежа за 
електронни съобщения за нуждите на „Теленор България“ ЕАД на територията на Община 
Две могили, Област Русе. 

 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване. 
 

 Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 89/11.03.2019 г., относно: 
Одобряване на средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2020 – 
2022 г. 

По нея докладва:  

1. Николай Христов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Настоящата средносрочна бюджетна прогноза е разработена на основание чл. 82 от 

Закон за публичните финанси и е разработена на база: Одобрената с Решение № 928 от 
20.12.2018 г. на Министерския съвет Актуализирана средносрочно бюджетна прогноза за 
периода 2019-2021 година; Указания БЮ № 1/08.02.2019 г. за подготовката и представянето 
на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2020-2022 
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 2020 и 2021 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 2021 г. е съобразена с тенденциите в разходите от 
предходните две години. 

Средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2020 – 2022 г. е 
разработен на основата на: допусканията за развитието на региона; приетите от Общински 
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съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за развитие; фискалните 
правила и ограничения, определени съм Закона за публичните 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 2020 г. е 610 лева, за 2021 г. е 650 лева и за 2022 г. 
е 650 лева; запазва се размера на трансферите към общините на нивото на 2019 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.  

Предназначението на трансферите за местни дейности е да обезпечат една част от 
местните разходи. Те се планират съгласно указанията на МФ за изготвяне на бюджетните 
прогнози. 

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. 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание предложения ни проект 
на решение и излезе със становище той да бъде приет. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 89/11.03.2019 г. 
е явно, моля гласувайте. 

 

По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 83, ал. 

2 от Закона за публичните финанси и 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, 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. № 89 от 11.03.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 

(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 978 
 

1. Одобрява средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 
2020 – 2022 г., съгласно Приложение 1. 
 

 Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 90/12.03.2019 г., относно: 

Одобряване на разходите за командировки в страната на кмета на общината и Председателя 
на Общински съвет Две могили за периода от 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г. 
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По нея докладва:  

1. Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание настоящата докладна 

записка касаеща одобряване на разходите за командировки в страната на кмета на общината и 
Председателя на Общински съвет Две могили за периода от 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г. и 
излезе със становище предложеният проект на решение в нея да бъде приет. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 90/12.03.2019 г. 
е явно, моля гласувайте. 

 

По шестнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС 

№72/30.12.1986 г., обнародван в ДВ. бр.11 от 10.02.1987 г., последно изменение в бр. 2 от 

07.01.2011 г., чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник №1 за организацията и дейността на 

Общински съвет Две могили, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация и Докладна записка с вх. № 90 от 12.03.2019 г. след проведено явно 

гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 979 
 

1. Одобрява направените разходи за командировки за периода 01.10.2018 г. до 
31.12.2018 г. на Кмета на общината Божидар Димитров Борисов – в размер на 150.00 /сто и 
петдесет/ лева, както следва: 

- Платежно нареждане от 05.11.2018 г.      100.00 лева; 
- Платежно нареждане от 21.11.2018 г.      40.00 лева; 
- Платежно нареждане от 29.11.2018 г.      10.00 лева; 
2. Председателят на Общински съвет Стефан Димитров Стефанов за периода 

01.10.2018 г. до 31.12.2018 г. няма направени разходи за командировки в страната. 
 

 Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Исмет Рийзаев с вх. № 108/13.03.2019 г., относно: Информация 
за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов през 2018 година и 
проблемите, които стоят пред него. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание представената информация за резултатите от 
дейността на Кмета на Кметство село Чилнов през 2018 година и проблемите, които стоят 
пред него. В село Чилнов, към настоящия момент по постоянен адрес са регистрирани 440 
човека, а по настоящ – 414. 

През 2018 година са събрани 12 587.44 лева за данък сгради, такса битови отпадъци и 
данък превозно средство. Приходите от общински такси са 1 442.00 лева. 

На територията на селото работят два хранителни магазина и един брой кафе – 
аперитив. 

В село Чилнов има отдаден под наем един имот – помещение от фурната за офис на 
фирма „Агроактив” ЕООД гр. Русе. 

В селото има постоянно полицейско присъствие  и обществения ред не се нарушава. 
Сградата, в която се помещава Кметство Чилнов е строена 1929 година, като цялата 

сграда се нуждае от ремонт. Единствените подобрения, които са правени през годините в 
сгрдата са подмяната на старата дървена дограма с нова и изграждане на санитарно 
помещение. Стаите се нуждаят от цялостен ремонт.  
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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 й разрушаване и представлява опастност за преминаващи граждани.  

Има изградена само водоснобдителна мрежа /канализация липсва/, която се стопанисва 
от ВиК - Русе. Главният водопровод е подменен. На няколко места в селото, в следствие на 
аварии по водопровода има останали не заринати дупки. 
 Четвъртокласната пътна мрежа, която свързва село Чилнов със село Широково и село 
Бъзовец все още е в добро състояние. Но ул. „Преслав”, ул. „Димитър Благоев”, ул. „Цар 
Калоян” и ул. „Родопи” са в окаяно състояние, пътната настилка е напълно разрушена. 

Тревните площи се поддържат от работниците по програмите и чл. 9, като се косят 
периодично. Тревата по тротоарите и площада се унищожава като се пръска с препарати. 
 Проблеми с електрозахранването няма в селото, но с уличното осветление не е така. 
След като бъдат заявени броя на уличните лампи, които трябва да се сменят, минават няколко 
месеца докато това стане. Жителите на селото роптаят, като си мислят, че това зависи само от 
кмета на селото. 
 Общият брой на съдовете за отпадъци е 74 броя /62 бр. метални и 12 бр. пластмасови/, 
от които се събират 58 броя контейнери. От тях 15 броя 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 или три пъти месечно. Графиците се спазват с 
изключение за месеците, когато климатичните условия не позволяват това. Някои от съдовете 
не се изпразват всеки път. 
 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. И на двете места има поставени съдове 
за отпадъци, които се изпразват от работниците на кметството. Няколко пъти в годината 
тревата се коси от работниците по дейност чистота в Кметството и от работниците по 
пограмите за временна заетост. 

Посещението на личиня лекар в селото е  в сряда и петък за 1-2 часа, което е крайно 
недостатъчно и хората недоволстват. 

Земята в селото се обработва от 11 земеделски производители. Нивите се поддържат в 
добро състояние. Годишната рента, която се плаща от повечето арендатори е 50.00 лева.  

Транспортът от с. Чилнов се осъществява от две фирми „ИСКРА ГРУП” ООД гр. Русе 
и ЕТ „ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВ” гр. Две могили. Разписанието на автобусите се спазва. 

Децата от детската градина и учениците се извозват с два училищни автобуса. 
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. 

Стонището на втора комисия е информацията да бъде приета в представения и вид. 
Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Исмет Рийзаев с вх. № 108/13.03.2019 г. е 
явно, моля гласувайте. 

 

По седемнадесета 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 № 900 по Протокол № 46/28.12.2018 г. и Докладна 

записка с вх. № 108 от 13.03.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) 

гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 980 
 

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Чилнов през 2018 година и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Чилнов през 2018 година и проблемите, които стоят пред него. 
 

 Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 111/14.03.2019 г., относно: Приемане 
на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-
2020 г. на Община Две могили” за 2018 г. 

По нея докладва:  

1. Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
  Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализирания план за 
развитие за 2018 година е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионално 
развитие и Правилника за неговото прилагане. Днес, на вниманието на общинските съветници 
е представен годишния доклад за 2018 г. 
  Докладът съдържа информация за: 
  1. Общите условия за изпълнение на Общинския план за развитие при реализацията на 
Програмата за 2018 г. Посочва се, че са налице положителни резултати по изпълнението на 
основните приоритети, цели и мерки в Общинския план, в частта му за 2018 г. Прави се извод, 
че общината се развива и се очертава като район на икономически растеж. 
  В Таблица, в обобщен вид е представен постигнатият напредък по изпълнението на 
Актуализирания план за развитие на община Две могили 2014-2020 г., в частта му за 2018 г. 
по четирите основни приоритета. 

Приоритети: 

Мерки с краен 

срок 2018 

Мерки с краен срок на завършване след 2018 г., 

изпълнявани текущо, в т.ч. през годината 

По 

план 

Изпъ

лнени 

Подлежащи 

на 1 и 2 

годишно 

монитиране 

Изпълнени 

предсрочно 

Изпълнявани 

в рамките на 

планираните 

индикатори 

Липсва инф. 

за започнало 

изпълнение 

на мерките 

I основен приоритет: 1 0 31 3 26 2 

II основен приоритет: 0 0 49 22 12 15 

III основен 
приоритет: 

0 0 56 13 21 22 

IV основен 
приоритет: 

0 0 16 0 15 1 

Общо: 1 0 152 38 74 40 

Проектите, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на Актуализирания 
план за развитие, които са се изпълнявали през 2018 година и от които общината очаква най-
съществено финансиране и през настоящата и следващите години, са ни показани подробно 
като най-голямо значение са имали: 

1. Проект „Горска аптека“, на стойност 4 999,76 лв.,  по ПУДООС – приключен. 
2. Проект „Посланици на природата“, на стойност 4 954,80 лв.,  по ПУДООС – 

приключен. 
3. Проект „Основен ремонт на санитарни възли в  СУ „Св. Св. Кирил и Методий“  на 

стойност 124 401,89 лв., по Проект „Красива България”  – приключен. 
4. Проект „Звено за социални услуги в Община Две могили”, в процес на изпълнение. 
5. Проект „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019 г.”, на стойност 158 254,25 лв.,   - в 

процес на изпълнение. 
6. Проект „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общински път, на стойност 

4 676 953,39  лв.  -  в процес на изпълнение. 
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7. Проект „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа и тротоари на участък от ул. 
„Христо Ботев”, гр. Две могили, Община Две могили”, на стойност 413 423,00 лв. – в процес 
на изпълнение. 

8. Проект „Основен ремонт на улица „Чипровци“, град Две могили, на стойност 
123 398,00 лв. от Републиканския бюджет – в процес на изпълнение. 

9. Проект „Изграждане водопроводи в стопански двор „Запад“ в гр. Две могили” – втори 
етап,  на стойност 63 252,00 лв. от РБ – приключен. 

10. Проект „Ремонт и модернизация на кметство в село Баниска, на стойност 15 413,00 
лв. от РБ – приключен. 
          11. Проект „Ремонт и модернизация на сграда «Културен дом» село Помен, на стойност 
322 000,00 лв. по ПМС– в процес на изпълнение 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: За постигане на необходимата ефективност и ефикасност при 
изпълнението на Актуализирания план за развитие, голямо значение имат усилията и 
инициативността на местната власт, която през 2018 г. търсеше различни възможности за 
финансовото обезпечаване на изпълнението на Актуализирания план за развитие, както и на 
последователно провежданата целенасочена политика за развитието на Общината. В 
оставащия период до 2020 г. е необходима още по-голяма активност в привличането на 
средства чрез проекти от Оперативните програми. 

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 111/14.03.2019 г. 
е явно, моля гласувайте. 

 

По осемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 23, 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 Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 111 от 14.03.2019 г. след проведено явно 

гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 981 
 

1. Одобрява „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализиран план 
за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” за 2018 г. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да внесе в Областния съвет за 
развитие копие от одобрения „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 
Актуализиран план за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” за 2018 г. 
 

 Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 115/14.03.2019 г., относно: Приемане 
на отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община Две могили за 2018 
година. 

По нея докладва:  

1. Христина Ефтимова – член на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Развитието на туризма в България през последните 20-30 години определя страната ни 
като една желана дестинация, тъй като природните дадености и климата са атрактивни и 
примамливи. Това се отнася за почти всички краища на страната ни. Разбира се, че 
природните дадености и в нашата община дават добра възможност за развитието на туризма, 
особено ако и вниманието на управляващите е насочено към този тип развитие. Разглеждайки 
представения ни отчет той също дава индикации за това, че развитието на туризма в общината 
би довело до вливане на средства в бюджета. 
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За 2018 година приходите от туристическа дейност са с над 3 пъти повече от 
направените разходи. Разбира се сумата от 89 600 лева е крайно недостатъчна и аз считам, че 
ако бъдат положени малко по-големи усилия, да се направят по-добри проучвания и анализи, 
то това богатство, с което разполага общината – пещерата „Орлова чука”, поречието на р. 
Черни Лом, манастира в село Каран Върбовка, Могилите, музейните сбирки по населените 
места, биха довели до значително по-високи приходи в бюджета на общината. 

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 115/14.03.2019 г. 
е явно, моля гласувайте. 

 

По деветнадесета 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. № 115 от 

14.03.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас 

„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 982 
 

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

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

Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 116/14.03.2019 г., относно: Приемане 
на Програма за развитие на туризма в Община Две могили за 2019 – 2020 година. 

По нея докладва:  

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

Програмата за развитие на туризма в Община Две могили за 2019-2020 година е 
разработена на основание чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма, съобразно местните 
туристически ресурси и потребности.  
 Община Две могили разполага с много дадености, които могат да се използват за 
разработване и утвърждаване на комплексен туристически продукт с максимално ползване на 
наличните туристически обекти, които да привличат българските и чуждестранни туристи. 
Културно-историческо наследство и природно богатство са база с голям потенциал, която все 
още не е напълно разработена. За успешното изпълнение на заложените в Програмата 
дейности е необходимо работещо обществено-частно партньорство между местната власт, 
водещи организации в сферата на туризма, частния бизнес, браншовите организации и НПО.  
 Основна роля при изпълнението на Програмата има Консултативният съвет по 
въпросите на туризма към Община Две могили с участието на заинтересовани страни и 
доброволци. 
 С реализирането на дейностите, предвидени в настоящата Програма се очаква 
значително повишаване на интереса към туристическите обекти на територията на общината, 
а от там и на приходите от тях.  
 Основна цел на Програмата е устойчиво развитие на туризма в Община Две могили 
чрез увеличаване на регионалния туристически потенциал и популяризиране на региона на 
туристическия пазар в страната и чужбина. 
 Конкретните цели са: Утвърждаване на Община Две могили като дестинация и 
превръщането й в туристически център чрез пълноценно използване на природните дадености 
на региона. базиран на устойчиво развитие на културно–исторически, селски, фестивален, 
екстремен, спортен, религиозен, еко и бизнес туризъм; Повишаване на общия туристически 
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продукт чрез подорбяване на инфраструктурата, опазване и съхраняване чистотата на 
околната среда и контрол на качеството на туристическите усуги; Увеличаване броя и дните 
на престой на организираните групови и неорганизираните, индивидуални туристи в региона; 
Развитие на публично-частно партньорство за повишаване ефективността на управление и на 
функционирането на туризма в общината.  
 Програмата за развитие на туризма в община Две могили за периода 2019-2020 година 
предвижда следните основни мероприятия и дейности, съгласно чл. 11, ал. 2 от Закона за 
туризма: 

1. Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на 
територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти. 

• Подобряване на инфраструктурата до туристическите обекти.  
• Поддържане маркировката на съществуващите пешеходни туристически маршрути.  
• Изграждане на нови зони и маршрути за отдих и спорт.   

2. Изграждане и функциониране на туристически информационен център и организаци 
на информационното обслужване на туристите. 

• Изграждане на унифицирана система за визуализация на туристическите обекти на два 
езика, която включва: 

• Поставяне и поддържане на информационни табла, указателни табели, карти и стойки 
за ориентация на културно-исторически и природни забележителности на ключови и 
подходящи места в общината. 

• Съвместна дейност с Дирекция Природен парк „Русенски лом”. 
3. Изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост 

или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината. 
• Почистване и поддръжка на зеленените площи на парковете и на пространствата около 

туристическите обекти. 
• Участие в национални, областни и общински инициативи за почистване и опазване на 

природната среда. 
4. Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които 

допринасят за развитието на туризма. 
• Организиране и провеждане на мероприятия с обществена значимост /фолклорни 

фестивали, събития на открито, спортни състезания, представяне на местни традиции, 
кухня, занаяти и др./, съвместно с културни, образователни и други институции с цел 
популяризиране на туристическия продукт и привличане на нови групи туристи. 
5. Провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в 

общината.  
• Извършване на маркетингово проучване за състоянието на туризма.  
• Създаване на цялостна стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Две 

могили. 
• Проучване на възможности за участие и разработване на проекти по оперативни 

програми на ЕС с туристическа насоченост. 
6. Реклама на туристическия продукт на общината, която включва участие в 

туристически борси и изложения. 
• Издаване на атрактивни двуезични рекламни материали за природните и историческите 

дадености на региона (дипляни, брошури, каталози, пътеводител, представителен 
албум, рекламни клипове, обща брошура, включваща всички природни и културно – 
исторически забележителности), и представянето им на национални и международни 
изложения, борси и форуми, съвместно с представители на хотелиерския и 
туристическия бизнес.  

• Публично представяне на проекти и програми, свързани с развитието на туризма в 
общината. 
7. Взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната 

организация за управление на туристическия район. 
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• Изработване на система за ефективно партньорство между Община Две могили, 
Министерство на туризма, НПО, браншови туристически сдружения и хотелиери с цел 
повишаване качеството на предлагания туристически продукт.  

• Развитие на трансгранично сътрудничество чрез участие в различни проекти и форуми. 
8. Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически 

обекти. 
• Атрактивно експониране на археологическите находки.  
• Обновяване и възстановяване на паметници на културата. 
• Подобряване на туристическите услугите в района на Природна забележителност 

Пещера „Орлова чука”. 
• Издаване на категорийна символика - Удостоверение и табела на категоризирани 

туристически обекти. 
Очакваните приходи за 2019 г. са в размер на 100 900 лева, в това число: от вход в 

Пещера „Орлова чука” 90 000 лева; от реализирани нощувки в хижа „Орлова чука” 2 500 лева; 
от категоризация на обекти 2 500 лева; от туристически данък 300 лева; от вход в музей 
„Филип Тотю” 600 лева; от продажби на рекламни материали  5 000 лева.  

Очакваните разходи за 2019 г. са в размер на 14 350 лева, в това число: за изработване 
на рекламни материали 5 000 лева; участия в туристически изложения 4 000 лева; за 
изработване на категорийна символика на ЗОХ и МН 550 лева; за поддръжка на касови 
апарати 300 лева; за публикации в рекламни сайтове 2 000 лева; за застраховка „Живот” 1 500 
лева; други 1 000 лева. 
 Програмата за развитие на туризма в Община Две могили за 2019-2020 г. е отворен и 
гъвкав документ, подлежащ на промяна, допълване и усъвършенстване, в отговор на 
възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна база и 
икономическа среда. Програмата може да се допълва и изменя по предложение на Кмета на 
Общината. 
 Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и 
туризма” разгледа на свое заседание програмата и излезе със становище тя да бъде приета във 
вида, в който е предложена. 

В разискванията по двадесета точка участие взеха: 

 1. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

Аз имам няколко въпроса към Кмета на Общината – на стр. 3 от Програмата, където е 
направена разбивката на средствата за приходи и разходи дали е техническа грешка или 
умишлено е записано очаквани приходи за 2019 г. от продажби на рекламни материали в 
размер на 5 000 лева и очакваните разходи за 2019 г. за изработване на рекламни материали в 
размер на 5 000 лева? В предходния отчет пише – разходи за изработване на рекламни 
материали в размер на 2 100 лева, а приходите от продажба на рекламни материали са били в 
размер на 4 800 лева. 
 Следващият ми въпрос е – Участия в туристически изложения – какво означава това? 

Публикации в рекламни сайтове – това го имаше и в предния отчет, а се вижда, че 
нищо не сме направили. Защо отново го залагаме? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

По отношение на първия въпрос, поставен от г-н Карамехмедов  - предполагам, че това 
е техническа грешка, ще го проверя и ще Ви отговоря. 

По отношение на участия в туристически изложения – миналата година от Общината 
имаше представители на туристическото изложение в Берлин, предполагам, че това се има 
предвид. 

По отношение за публикации в рекламни сайтове – за момента изкуствено може би ги 
задържаме, защото както знаете инфраструктурата, която води към Пещерата „Орлова чука” 
не е много добра и при една голяма реклама, идват много автобуси, автомобили, става 
претъпкано, така че гледаме да не я рекламираме още, докато не разширим пътя. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 116/14.03.2019 г. 
е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по двадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет, на основание чл. 12, т. 1 от Закона за туризма, 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 общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. 

№ 116 от 14.03.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 

(нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 983 
 

1. Приема Програма за развитие на туризма в община Две могили за 2019-2020 година. 
Приложение: Програма за развитие на туризма в община Две могили за 2019-2020 

година. 
 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 117/14.03.2019 г., относно: Върнато 
за ново обсъждане наше Решение № 940 по Протокол № 48/22.02.2019 г. 

По нея докладва:  

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

На 14.03.2019 г., в Общинския съвет е получена Заповед от Областния управител на 
област Русе, с която е върнато за ново обсъждане наше Решение № 940 по Протокол № 
48/22.02.2019 г., с което ние дадохме съгласието си да бъдат опростени вземанията на Община 
Две могили /главници, лихви, разноски/ от Сруженията на животновъдите село Острица и 
село Могилино, произтичащи от Договори за наем на общински пасища и мери от 2010 г., 
скрючени от Кмета на Община Две могили с представители на животновъдите с цел 
кандидатстване пред ДФЗ за мерки по СЕПП в изпълнение на Решение № 658-Протокол № 
48/23.04.2010 г. на Общински съвет град Две могили и упълномощихме Кмета на Община Две 
могили да сключи на основание чл. 108 от ЗЗД договори с Представителите на Сдруженията 
на животновъдите – страни по договорите за наем на общински пасища и мери от 2010 г. за 
опрощаване на всичките им задължения, породени от тези договори.” 
 Областният управител на област Русе счита, че с приемането на Решение № 940 по 
Протокол № 48/22.02.2019 г. Общински съвет – Две могили е нарушил кръга на 
предоставените му правомощия; чл. 59, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 146, т. 1, т. 2 и т. 3 от АПК, 
а именно: 

С Докладна записка с вх. № 56/12.02.2019 г. от Йордан Йорданов - кмет на кметство 
Острица и Петко Петков - кмет на кметство Могилино предлагат Общински съвет Две могили 
да опрости вземанията (главница, лихви, разноски) на сдруженията на животновъдите от с. 
Острица и от с. Могилино, произтичащи от договори за наем на общински пасища и мери от 
2010 г., както и упълномощаване кмета на общината да сключи договор на основание чл. 108 
от Закона за задълженията и договорите. В описателната част на докладната записка са 
включени общи разсъждения за развитие на случая с предоставените пасища през две 
поредни стопански години, започващи през 2010 г. и 2011 г. за землища на отделни населени 
места, за получаването на субсидии, за социалния статус на животновъдите, участвали в 
сдруженията, за събиране и обработване на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на 
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 
движение на такива данни, за дискриминация, за липса на вреди от страна на община Две 
могили и др.  

Също така Областният управител счита, че всички съображения са неконкретизирани, 
без позоваване на точни факти, документи и събития. Твърденията за подписка на 
животновъдите от с. Острица и с. Могилино не са подкрепени от доказателства. Към 
Докладна записка № 56/12.02.2019 г. не са приложени никакви писмени доказателства, в 
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които евентуално могат да се съдържат данни за фактите и обстоятелствата, на които се 
позовават вносителите. 

Съгласно чл. 146 от АПК две от основанията за оспорване на административните 
актове са неспазване на установената форма и съществено нарушение на 
административнпроизводствените правила. Формата на индивидуалния административен акт 
е законово уредена в чл. 59 от АПК, като съществено място от нея заема излагането на 
фактически и правни основания за издаване на акта. Посочването на фактически или на 
правни основания се приравнява на липса на мотиви и води до незаконосъобразност на 
приетото Решение № 940. Мотивите са фактическите и правни съображения и подкрепящите 
ги доказателства, обосноваващи вземането на определено властническо волеизявление по 
обществените отношения, които са негов предмет. Мотивите са задължителен елемент от 
съдържанието на административните актове, дори и да се съдържат в съпътстващи 
преписката документи. Липсата на мотиви опорочава решението, защото препятства 
възможността на заинтересованите лица и контролните органи да организират своите 
действия по- нататък. Не е налице конкретно правно основание, което да оправомощава 
общинския съвет да опрощава задължения към общината. Държавните органи и органите на 
местното самоуправление черпят правомощията си от конкретни законови норми, а в случая 
не е налице такава.  

Насочено е вниманието, че при приемането на решението Общинският съвет не е 
обсъдил редица обстоятелства от значение за случая, въпреки че той многократно е бил 
предмет на дискусии. Един от най- сериозните недостатъци е адресиране на самия акт. 
Опрощаването се извършва спрямо субект, който може да е носител на права и на 
задължения. Сдруженията на животновъдите, но начина на създаването им не притежават 
посочените характеристики. Не са посочени конкретните длъжници, на които се опрощават 
вземанията, нито точните суми. Решение № 940 няма адресат, тъй като по начало 
неправосубектните сдружения на животновъдите не биха могли да са адресати на 
административен акт - не попадат сред субектите на §1, т. 2 от ДР на АПК, които могат да са 
юридически лица или сдружения на юридически или физически лица, които са 
организационно обособени въз основа на закон. Липсата на адресат на конкретен 
административен акт е съществено нарушение на административнопроизводствените 
правила. Опрощаването следва да е персонално като се изследват причините, имуществото, 
приходите на всеки длъжник. В предложението за решение не е уточнен размерът на 
задълженията, които се опрощават, както и договорите, съдебните и др. актове, от които 
произтичат или се потвърждават задълженията. Именно особения и извънреден характер на 
опрощаването изисква да се конкретизират причините за опрощаване. 

Предвид посочените съображения, Областният управител, счита че приетото Решение 
№ 940 е незаконосъобразно, поради което връща решението за ново обсъждане. Съгласно 
разпоредбата на закона сме длъжни да преразгледаме решението си в 14 – дневен срок.  

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба”, счита че направените констатации в Заповедта на Областния управител 
на област Русе са основателни, поради което предлага да приемем първото предложение от 
проекта на решение, като си отменим взетото от нас Решение № 940. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 117/13.03.2019 
г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.03.2019 година  
 

Относно: Върнато за ново обсъждане наше Решение № 940 по Протокол № 
48/22.02.2019 г. 
№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
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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. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев    
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По двадесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 

45, ал. 9, предложение 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 6 и ал. 7 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация във връзка със Заповед № 4-95-00-223/13.03.2019 г. на 

Областния управител на Област Русе и Докладна записка с вх. № 117 от 14.03.2019 г. 

след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас 

„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 984 
 

1. Отменя Решение № 940 по Протокол № 48/22.02.2019 г. на Общински съвет – Две 
могили. 

 

Двадесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 118/15.03.2019 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 2018 г. 

По нея докладва:  

1. Ивайло Пенев – член на Комисията по „Противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, 
екология и други дейности”: 
 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. 

Община Две могили попада в областта на умереноконтинентален климат и според 
климатичното райониране в България тук има най-добре изразена континенталност на 
климата: горещо лято, студена зима, големи годишни амплитуди на температурата, подчертан 
летен максимум на валежите. Средната годишна температура е +12°С. Всеобщото настъпило 
затопляне на климата дава своето отражение и в община Две могили. Преобладаващите 
ветрове с почти еднакъв дял са североизточните и югозападните. 

Цялата територия на общината е дълбоко дренирана. Водата под повърхността на 
терена е на дълбочина 25 м. Това са води в малки количества с временен характер. Подземни 
води няма. Градът е водоснабден през 1952 г., с което се решава проблемът с водата. 

Преобладаваща растителност на територията на общината са широколистни дървета – 
тополи, акация, клен, дъб, габър, бряст, липа, леска, бреза и др. Горите са били култивирани. 
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След демократичните промени и реформите в селското стопанство, горите се връщат на 
собствениците им и по-голяма част от тях се изсичат. 

Животинският свят в района е представен от елени, сърни, диви свине, зайци, фазани, 
яребици и катерици. Освен полезния, има и вреден дивеч: вълци, лисици, чакали, срещат се и 
язовец, белка, дива котка, полска мишка, и др. 

През общината преминават реките Черни и Бели Лом, които са потенциален източник 
за поливане на обработваеми земеделски земи. На границата между селата Баниска и 
Копривец е построен най-големият язовир в област Русе - язовир Баниска. 

Община Две могили разполага с 80 ха защитена територия – пещерата „Орлова Чука”, 
обявена за природна забележителност със Заповед № 2810/10.10.1962 г. на Председателя на 
Главно управление на горите при Министерски съвет, ДВ бр. 56/1963г. 

В община Две могили няма промишлени производства, които да оказват негативно 
влияние върху атмосферния въздух. Единственото замърсяване се получава от битовото 
отопление през зимния сезон, което води до изпускане в атмосферата на прах, сажди, серен 
двуокис. Географското положение на община Две могили в област Русе създава определена 
косвена опасност за чистотата на атмосферния въздух, доколкото в областта  нивото на 
вредни вещества в атмосферата, макар да е под средното за страната, я поставя на пето място 
по замърсеност на атмосферния въздух след областите Стара Загора, Варна, София (столица) 
и Кюстендил. 

Речната мрежа на община Две могили, съставена от р. Баниски Лом, Черни Лом и 
Русенски Лом е чиста от техническа гледна точка, тъй като в акваторията й 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 в 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. 

Почвите в района са в добро екологично състояние, както по отношение на запасеност 
с биогенни елементи, така и по отношение замърсяване с тежки метали и металоиди. Община 
Две могили е изключена от териториите с повишен здравен риск, свързан със замърсяването 
на почвата.  

Основен проблем на населените места в общината е безотговорното депониране на 
отпадъците от селскостопанските обори, които освен механично замърсяване на каналната 
мрежа са и източници на нитратно замърсяване вследствие на процесите на разлагане.  

Екологичното състояние на община Две могили  зависи от естеството и количеството 
на основните замърсители, които в случая са отпадъците и от тяхното управление. 

Страната като цяло изостава в изграждането на система от съвременни регионални 
съоръжения и в закриването на съществуващите депа за отпадъци, които не отговарят на 
изискванията.  
 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. 
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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.  

Особеното географско положение на нашата страна – като южна граница на 
средноевропейската флора, северна на средиземноморската и западна за източноазиатската 
определя действително богатото разнообразие на българската флора /3567 вида/ и в частност 
на лечебните растения. Установяването на общия брой растения, употребявани като лечебни е 
сравнително трудна задача. Според някои автори техният брой, имайки предвид данните от 
народната медицина, фитохимичните, фармакологичните и терапевтични изследвания е 750 
/21 %/, а според други не повече от 250 – 300. Според търговските номенклатури на 
доскорошните монополисти по добива и реализацията на билки – „Билкокооп” и Държавно 
аптечно предприятие, у нас се заготвят 336 дроги от 248 вида. От тях 207 /85 %/ са 
представители на дивата ни флора, а 37 /15 %/ са интродуцирани и се отглеждат като 
хранителни, технически и декоративни растения. 

Повечето лечебни растения в България се отнасят към биологичния тип на 
многогодишните тревисти растения – 49 %. Едногодишните видове са 19 %, храстите 15 %, а 
дърветата 11 %. Най-малочислен е типът на двугодишните видове – 6 %. Размножаването е 
основно, чрез семена или спори, но при голяма част от многогодишните видове е застъпено 
вегетативното размножаване.  

Най-голям процент от видовете български лечебни растения се срещат в поясите на 
широколистните, смесени и иглолистни гори – 92 %. Не малка част са плевелни и рудерални 
видове, развиващи се в планините и низините до 1500 м надморска височина. Около 40 вида 
се култивират, като от тях по-голямата част са елементи на озеленяването и вторично се 
използват и за получаване на дроги. Пряко по предназначение се използват 14 вида. Най-
широко място в създадените плантации имат дилянка, медицинска ружа, маточина, лавандула, 
мента, градински чай, по-рядко жълт мак, Salvia sclarhea, чувен, бял трън, невен, лайка и др. 

В морфологично отношение използваните дроги се разпределят приблизително така: 
корени – 25 вида, коренища – 6, грудки – 1, листа – 32, стръкове – 73, цветове и съцветия – 24, 
плодове – 13, кори – 7, семена – 2.  

Според изискванията на чл. 35 от Закона за биологичното разнообразие, растителните 
и животински видове от дивата флора и фауна на Република България се опазват в 
естествената им среда, чрез: 

• съхраняване на техните местообитания в Националната екологична мрежа; 
• поставяне на видовете под режим на защита или регулирано ползване; 
• поддържане или възстановяване на условията в местообитанията, съобразно 

екологичните изисквания на съответния вид; 
• разработване или прилагане на планове за действие за видове с различна степен 

на застрашеност; 
• повторно въвеждане в природата на изчезнали видове и попълване на 

популациите на редки и застрашени видове; 
• контрол и регулиране на неместни видове, които са или биха могли да бъдат 

въведени целенасочено или случайно в природата и застрашават местни видове. 
 Основен фактор при определяне значимостта на даден вид лечебно растение за 

населението на общината е пазарът /търсенето и изкупната цена/.  
Най-често срещаните лечебни растения намиращи се по поречието на реките “Черни 

Лом” и “Баниски Лом” са: коприва, дива мента, камшик, змийско мляко, дяволска уста, 
детелина, медицинска ружа, бял и чер оман, пеперика, репей, черен глог, черен бъз. 
 В горите и около тях най-широко разпространение намират: сребристо - листната липа, 
бялата акация, бялата върба, орех, трепетлика. Срещат се в почти всички гори и се събират за 
листа, цвят, кори и плодове. Във вид на храсти в покрайнините на горите се срещат: дрян, 
смрадлика, глог, леска, трънка, черен бъз, люляк, шипка. 
 По влажните части – живовляк, бъзак, бръшлян, змийско мляко, репей, подбел, лечебен 
жаблек. 
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 По склонове и скалисти местности – люляк, смрадлика, шипка, риган, магарешки 
бодил, кокичета. 
 В обработваемите площи /ниви/, в по-големи количества, във вид на плевели се срещат: 
татул, поветица, троскот, кускута, великденче, бутрак, кукувича прежда, дива лайка, овчарска 
торбичка. 
 По синори и край пътищата – смрадлика, шипка, риган червен, дива лайка, къпини, 
глог червен, бъз черен, трънка, магарешки бодил, пелини, равнец. 
 В горите, във вид на тревисти лечебни растения се срещат – маточина, смрадлика, 
коприва, мехунка, мащерка, живовляк, бъзак. В липовите гори на селата Батишница, Баниска 
и Бъзовец се наблюдават концентрирани находища на кокиче. В по-малки количества, на 
петна се срещат минзухар, кукуряк и пролетен синчец. 
 През 2018 г. са издадени 5 броя Позволителни за събиране на билки/генетичен 
материал/, като основните са: коприва, глог, великденче, репей, овчарска торбичка, слез, 
глухарче, мащерка, липа, равнец, жълт кантарион, смрадлика, лепка, пача трева, маточина, 
пелин и др. 

В териториалния обхват на община Две могили попада следната защитена територия 
по смисъла на Закона за защитените територии: природна забележителност „Орлова чука” в 
землищата на с. Пепелина, община Две могили и с. Табачка, община Иваново. 

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/. 
Програмата отчита риска от въздействието на отпадъците върху околната среда, средствата и 
методите за тяхното най-екологично третиране, както и ограничаване на риска върху 
човешкото здраве от тяхното въздействие. 

След закриване на съществуващото депо в гр. Две могили със Заповед № 502 от 
29.11.2017 г. на Директора на РИОСВ – Русе,  Община Две могили предприе действия за 
транспортиране на събраните битови отпадъци до Регионално депо – Русе, на основание 
сключен Договор с „Берус” ООД.  

Количеството събрани, транспортирани и депонирани битови отпадъци за изминалата 
година са 2548 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 изхвърлени строителни отпадъци и появата на 
нерегламентирани сметища в и извън населените места, които се почистваха от страна на 
Общината. 

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 
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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. 
 В изпълнение на задълженията си по чл. 19, ал.3, т. 6 и т. 7 и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона 
за управление на отпадъците, както и чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за опаковките и 
отпадъците от опаковки Община Две могили продължи Договора 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. 

На 12.09.2018 г. със Заповед № 693/04.09.2018 г. на Кмета на Община Две могиби бе 
назначена комисия със задача да определи размера и границите на терен за рекултивация на 
спряното от експлоатация общинско депо за неопасни отпадъци. Съгласно Скица на поземлен 
имот № 15-606016-24.08.2018 г. и Акт № 3742 за публична общинска собственост, отредената 
площ с начин на трайно ползване депо за битови отпадъци е 101841 кв.м. Констатираната 
замърсена площ, определена от комисията и геодезическото заснемане е около 19 дка. 
 С вх. № ДТБО-75 от 21.02.2019 г. Община Две могили внесе в Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ Заявление за отпускане 
на безвъзмездна помощ за реализацията на проект за „Закриване и рекултивация на 
съществуващо депо за битови отпадъци на територията на община Две могили, ПИ 
20184.60.381.” 
 През м. март 2019 г. предстои заседание на Управителния съвет на ПУДООС, на което 
ще бъде взето решение за финансиране на проекта. 
 Изпълнението на дейностите по закриване и рекултивация на съществуващото 
общинско депо за битови отпадъци е обосновано в следните направления: 

• Реализацията на проекта ще създаде условия за осъществяване на местно ниво на 
задълженията, поети от Република България за постигане на съответствие с Рамкова 
директива за отпадъците 2008/98/ЕИО и Директива 1999/31/ЕИО, относно депониране 
на отпадъци, чиито изисквания са транспонирани в националното законодателство, 
чрез Закона за управление на отпадъците и Наредба 6/27.08.2013 г. за условията и 
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации 
за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Обн. Д.В. бр. 80/13.09.2013 г., изм. и 
доп., бр. 13 от 07.02.2017 г. 

• Рекултивацията на съществуващото депо за битови отпадъци ще допринесе за 
изпълнение на приетия от УС на ПУДООС на 06.11.2018 г. нов приоритет в сектор 
„Управление на отпадъците”. Това е продиктувано от необходимостта за закриване на 
процедурата от страна на Европейската комисия и необходимостта да бъде 
приключила техническата рекултивация на депа с прекратена експлоатация обект на 
процедурата по нарушение № 2012/2082 за неизпълнение на задълженията от страна на 
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Република България на чл. 14 от Директива 1999/31/ЕИО на Съвета от 26 април 1999 г., 
относно депониране на отпадъци до 2020 г. 

• Същевременно с реализирането на проекта ще се изпълнят и Втората група мерки от 
Програмата за подобряване на йерархията на управление на другите потоци отпадъци и 
намаляване на риска за околната среда от депата за битови отпадъци, за достигане на 
Цел 2 от НПУО 2014-2020 г. 

• Рекултивацията на съществуващото общинско депо за битови отпадъци ще елиминира 
рисковете за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от движението и 
разпространението на замърсяването на територията на депото и извън него. 
Реализацията на проекта ще създаде условия за укрепване и запечатване на тялото на 
депото, изграждане на система за събиране и отвеждане на сметищните газове от 
тялото на депото, изграждане на дренажна система за отвеждане на повърхностните 
води, попаднали върху тялото на депото, и изграждане на канавки за отвеждане на 
повърхностните атмосферни води. Проектът ще даде възможност за съвременно и 
безопасно обезвреждане на отпадъците и ще осигури подобряване състоянието на 
почвите, подземните и повърхностните води и атмосферния въздух и за намаляване на 
рисковете за човешкото здраве. 
Във връзка с извличането на земни маси, необходими за реализирането на проект за 

„Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на 
община Две могили”, на 22.02.2019 г.  в РИОСВ – Русе бе входирано инвестиционно 
предложение за реализиране на проект „Ландшафтно оформяне и стабилизиране на нарушен 
терен – част от ПИ с идентификатор 20184.47.216 в землището на гр. Две могили”. 

Проектът ще се осъществи на площадка от около 20 дка, част от поземлен имот с 
идентификатор 20184.47.216 – представляващ публична общинска собственост в землището 
на гр. Две могили, с начин на трайно ползване, съгласно Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. 
за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони - 
„Пасище”.  Имотът е разположен северозападно от гр. Две могили на разстояние около 1500 
м. в близост до поземления имот не се развиват производствени дейности. 

Съгласно техническото решение на проектанта, при реализирането на проекта за 
„Ландшафтно оформяне и стабилизиране на нарушен терен – част от ПИ с идентификатор 
20184.47.216 в землището на гр. Две могили.” ще се постигне вписването на терена в околния 
ландшафт и неговото стабилизиране, а генерираните излишни земни маси ще бъдат в 
достатъчен обем за изпълнението на техническата рекултивация на съществуващото депо на 
територията на гр. Две могили. 

Поради изоставане от първоначално планирания график за изграждане на Регионална 
система за управление на отпадъците за регион Борово /Бяла, област Русе/, финансиран по 
приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на 
отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, вследствие на сключен 
Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С010/14.12.2012 г. са предприети 
действия за отпускане на безвъзмездна помощ от Предприятието за управление на дейностите 
по опазване на околната среда /ПУДООС/  за изпълнение на инвестиционен 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“. 

Във връзка с реализацията на проекта Управителният съвет на ПУДООС на свое 
заседание е приел да бъде отпусната безвъзмездна финансова помощ на Община Бяла, област 
Русе в размер на 2 962 860,87 лв. с ДДС за финансиране на първи етап от проект: 
„Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците на регион Борово /Бяла, 
област Русе/ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с 
републиканската пътна инфраструктура и мрежите на техническата инфраструктура“.  

Община Бяла, област Русе е подала заявление за отпускане на безлихвен заем от 
ПУДООС в размер до 2 000 000 с ДДС за изпълнението на инвестиционен проект „РСУО – 
регион Борово /Бяла, област Русе/ – площадка за сепарираща и компостираща инсталации“. 
На свое заседание УС на ПУДООС е приел на Община Бяла, област Русе да бъде отпуснат 
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заем в размер на 1 999 987,68 лв. с ДДС за финансиране на обекта за срок от 3 години с една 
година гратисен период. Цялата стойност на проекта е 3 692 091,76 лв. с ДДС. Сумата за 
дофинансиране от страна на общините е в размер на 1 692 104.08 лв. с ДДС. 

В резултат на гореописаното са сключени следните договори между Община Бяла и 
ПУДООС: 

1. Договор № 11 907 от 18.12.2017 г. сключен между ПУДООС и Община Бяла, за 
отпускане на безлихвен заем за реализация на проект „РСУО – Борово – Площадка за 
сепарираща и компостираща инсталации“.  

2. Договор № 11 922 от 25.01.2018 г. сключен между ПУДООС и Община Бяла за 
финансиране на проект: „Доизграждане на Регионална система за управление на отпадъците 
за регион Борово /Бяла, област Русе/ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на 
площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“, 
част от Обособена позиция № 1 „Доизграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Борово /Бяла, област Русе/“.  

3. Договор № 12102 от 12.06.2018 г. сключен между ПУДООС и Община Бяла за 
финансиране на проект: „Доизграждане на Регионална система за управление на отпадъците 
за регион Борово /Бяла, област Русе/ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на 
площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“, 
част от Обособена позиция № 2 „Доизграждане довеждаща инфраструктура за външни връзки 
на площадката на Регионална система за управление на отпадъците в регион Борово /Бяла, 
област Русе/“ с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“. 

На свое заседание от 10.09.2018 г.  УС на ПУДООС е приел да бъде отпусната 
безвъзмездна финансова помощ на Община Бяла, област Русе в размер на 2 938 200,18 лв. с 
ДДС за втори етап на финансиране на проект „Доизграждане на Регионална система за 
управление на отпадъците за регион Борово /Бяла, област Русе/ и довеждаща инфраструктура 
за външни връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата 
инфраструктура“. 

В резултат на това са сключени следните договори между Община Бяла и ПУДООС: 
1. Договор № 12503 от 16.10.2018 г. сключен между ПУДООС и Община Бяла за 

финансиране на проект: „Доизграждане на Регионална система за управление на отпадъците 
за регион Борово /Бяла, област Русе/ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на 
площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“, 
част от Обособена позиция № 1 „Доизграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Борово /Бяла, област Русе/“.  

2. Договор № 12513 от 01.11.2018 г. сключен между ПУДООС и Община Бяла за 
финансиране на проект: „Доизграждане на Регионална система за управление на отпадъците 
за регион Борово /Бяла, област Русе/ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на 
площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура-
ЕТАП 2 част от Обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж на машини, съоръжения и 
мобилно експлоатационно оборудване за Регионалната система за управление на отпадъците 
за регион Борово /Бяла, област Русе/“.  

На свое заседание от 06.11.2018 г.  УС на ПУДООС е приел да бъде отпусната 
безвъзмездна финансова помощ на Община Бяла, област Русе в размер на 4 829 138,31 лв. с 
ДДС за трети етап на финансиране на проект „Доизграждане на Регионална система за 
управление на отпадъците за регион Борово /Бяла, област Русе/ и довеждаща инфраструктура 
за външни връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата 
инфраструктура“ без мобилно експлоатационно оборудване. 

Сключени са следните договори между Община Бяла и ПУДООС: 
1. Договор № 12529 от 05.12.2018 г. сключен между ПУДООС и Община Бяла за 

финансиране на проект: „Доизграждане на Регионална система за управление на отпадъците 
за регион Борово /Бяла, област Русе/ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на 
площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“ – 
ЕТАП III част Обособена позиция № 1 „Доизграждане на регионална система за управление 
на отпадъците в регион Борово /Бяла, област Русе“.  
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2. Договор № 12530 от 05.12.2018 г. сключен между ПУДООС и Община Бяла за 
финансиране на проект: „Доизграждане на Регионална система за управление на отпадъците 
за регион Борово /Бяла, област Русе/ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на 
площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура-
ЕТАП III част от Обособена позиция № 2 „Доизграждане довеждаща инфраструктура за 
външни връзки на площадката на Регионална система за управление на отпадъците в регион 
Борово /Бяла, област Русе/“ с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата 
инфраструктура“. 

3. Договор № 12531 от 05.12.2018 г. сключен между ПУДООС и Община Бяла за 
финансиране на проект: „Доизграждане на Регионална система за управление на отпадъците 
за регион /Борово /Бяла, област Русе/ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на 
площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура-
ЕТАП III част от Обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж на машини, съоръжения и 
мобилно експлоатационно оборудване за Регионалната система за управление на отпадъците 
за регион Борово /Бяла, област Русе/“. 

На свое заседание от 30.11.2018 г. УС на ПУДООС е приел на Община Бяла да бъде 
отпуснат безлихвен заем в размер на 252 000,00 лв с ДДС за финансиране на доставка на 
превозно средство за транспортиране на контейнери, което е част от мобилно-
експлоатационното оборудване за РСУО регион Борово /Бяла, област Русе/. В резултат на 
това е сключен Договор № 12545 от 20.12.2018 г. между ПУДООС и Община Бяла. 

За изпълнение на инвестициония проект е проведена 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: Обособена позиция № 1: „Доизграждане на Регионална система за управление на 
отпадъците в регион Борово /Бяла, област Русе/“, Обособена позиция № 2: «Доизграждане на 
довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката на Регионалната система за 
управление на отпадъците за регион Борово /Бяла, област Русе/“ с републиканската пътна 
мрежа и мрежите на техническата инфраструктура» и Обособена позиция № 3 «Доставка и 
монтаж на машини, съоръжения и мобилно експлоатационно оборудване за Регионалната 
система за управление на отпадъците за регион Борово /Бяла, област Русе/“. 

Договорите сключени в резултат на горното се изпълняват съгласно линейния график, 
както следва:  

Обособена позиция № 1: 
Спазвайки линейния график са изпълнявани строително-монтажни дейности по всички 

подобекти  с изключение на паркоустройство: 
- депо за неопасни отпадъци – изпълнени на 90 %, остават довършване на корона диги, 

овлажнителна инсталация и шахта дренаж; 
 - КПП – изпълнена на 80 %, остават довършителни работи по външни и вътрешни 

мазилки и боядисване; 
- административна сграда - изпълнена на 95 %, остават довършителни работи по 

мазилки фасада; 
- резервоар – изпълнена на 70 %, остават довършителни работи по суха камера, топло и 

хидро изолации; 
- електронна везна – изпълнена на 100 %; 
- пречиствателна станция за отпадъчни води - изпълнена на 95 %, остават 

довършителни работи по хидроизолация; 
- вертикална планировка – изпълнена на 50 %, остава изпълнението на асфалтови и 

бетонови настилки по площадките и вътрешните пътища; 
- инсталации на техническата инфраструктура – изпълнено на 90 %, остават изтегляне 

на кабелни линии, довършителни работи по шахти; 
- пожарна сигнализация – изпълнена на 50%; 
- ограда – изпълнена на 95 %, остават доръвшителни работи по портала; 
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- работилница и мивка за камиони – изпълнена на 50 %, остават за изпълнение метална 
конструкция и довършителни работи; 

- видеоконтрол – изпълнен на 50 %; 
- сепарираща и компостираща инсталации – изпълнена на 100 %. 
Обособена позиция № 2: 
Спазвайки линейния график за изпълнение на договора са изпълнявани строително 

монтажни работи по всички части на проекта:  
- Пътна -  изпълнена на 20 %, остават за изпълнение части от настилката от трошен 

камък, полагане на асфалтови настилки, канавки и пътна сигнализация; 
- ВиК – изпълнена на 90 %, остава доизграждане на около 100 м. от водопровода; 
- Електроснабдяване – изпълнена на 100 %; 
- СК – изпълнена на 100 %.  
Обособена позиция № 3: 
Спазвайки линейния график за изпълнение на договора са изпълнявени доставките и 

монтажа на машини и съоръжения: 
- ПСОВ - доставките са изпълнени на 100 %, монтажа на 90 %;  
- Електронна везна - доставките са изпълнени на 100 %, остава монтажа;   
- Сепарираща и компостираща инсталации – доставките и монтажа са изпълнени на 

100 %;  
- Мобилно – експлоатационно оборудване – Изпълнено на 100 %, доставени са 

компактор и превозно средство за транспортиране на контейнери. 
Не са провеждани 72 часови проби. 
Обекта е спиран с актове образец 10 няколко пъти, поради лоши метеорогични 

условия. 
Поради неблагоприятни земни почви, преовлаожнени глини и чести превалявания има 

опасност земната основа да не набере якост за изпълнение на бетонови и асфалтови настилки 
по довеждащата инфраструктура и вертикалната планировка на площадката на депото, което 
би довело до риск от неизпълнение на проекта в указания срок - 31.03.2019 г.  

Натрупаните средства по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, внасяни по сметката на РИОСВ – Русе 
до края на 2017 г. бяха в размер на: 

Чл. 60 – 77 689,40 лв 
Чл. 64 – 558 916,00 лв. 
През 2018 г. са изразходвани средства по чл. 64 за: 
1. Дофинансиране на сепарираща и компостираща инсталация в размер на 280 063,25 

лв. 
Съфинансирането на проект № DIR-5112122-8-76 „Изграждане на РСУО” от 
бюджетите на общините-партньори по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
DIR-51121-С010/14.12.2012 г. е в размер на 1 126 082,33 лв., представляващи 5 % от 
общите допустими разходи по проекта. 
За Община Две могили собствения принос по проекта в размер на 5 % бе 38 824,16 лв. 
Общата сума за Община Две могили, необходима за доизграждане на РСУО бе в 
размер на 318 887,41 лв., които вече са преведени по сметката на Община Бяла. 
2. В следствие на сключен Договор № 11 907 от 18.12.2017 г. между ПУДООС и 

Община Бяла за отпускане на безлихвен заем за реализация на проект „РСУО – 
Борово – Площадка за сепарираща и компостираща инсталации“, бе взето Решение 
№ 2 по Протокол № 1/09.02.2018 г. на Общото събрание на Регионално сдружение 
за управление на отпадъците за регион Борово /Бяла, област Русе/ за разпределение 
на средствата, с които всяка една община ще участва при погасяване на заема. 
Месечната сума за Община Две могили по Погасителен план е в размер на 
13 240,87 лв. От м. декември 2018 г. се превеждат по сметката на Община Бяла. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 118/15.03.2019 г. 
е явно, моля гласувайте. 
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По двадесет и 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 № 900, взето на 

заседание на Общински съвет-Две могили с Протокол № 46/28.12.2018 г. и Докладна 

записка с вх. № 118 от 15.03.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) 

гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 985 
 

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 
2018 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 2018 г. 
  

Двадесет и трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 119/15.03.2019 г., относно: Приемане 
на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община 
Две могили за 2019 – 2020 г. 

По нея докладва:  

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

С Решение № 900, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 
46/28.12.2018 г. е приет график за 2019 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 същия за 2019 г. е предвидено представяне на „Общинска стратегия за 
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Две могили за 2019 – 2020 
г.“ 
 Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 
община Две могили е разработена в изпълнение на разпоредбата на чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от 
Закона за предучилищното и училищното образование. 

Разработването на Стратегията цели да се определят приоритетите в развитието на 
системата за предучилищното и училищното образование в общината, целите и мерките за 
тяхното реализиране и да се ангажират отговорните за това институции. 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и 
туризма” разгледа на свое заседание предложената ни стратегия и излезе със становище тя да 
бъде приета. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 119/15.03.2019 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. 197, ал. 1 от ЗПУО 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 Докладна записка с вх. № 119 от 15.03.2019 г. след 

проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 986 
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1. Приема Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците от Община Две могили 

2. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

Приложение: Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците от Община Две могили за 2019 – 2020 г. 

 

Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 120/15.03.2019 г., относно: Промени 
по бюджета на Община Две могили към 01.04.2019 г. и актуализация на плана за капиталовите 
разходи за 2019 година. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Кметът на Общината ни предлага някои промени по бюджета на Община Две могили в 

разходната част и в инвестиционната програма, като не се променя общия размер. Промените 
в инвестиционната програма са следните:  

- Променя се наименованието на обект „Преустройство и промяна предназначението на 
част от сграда "Здравен дом" - 2 етаж в село Батишница в кметство - етап 1” и става обект 
„Основен ремонт на сграда "Здравен дом" и промяна предназначението на 2-ри етаж в 
кметство с. Батишница – 1-ви етап”. 

- Променя се по източници на финансиране обект „Ремонт на ДГ „Първи юни” с. 
Баниска - съфинансиране”, като 92 305 са от целева субсидия, а 5 892 лв. са от резерва и 
отпадат от капиталовата програма, тъй като не са за строително ремонтни работи. Цялото 
съфинансиране е отразено по пар.61-02 в приходната част. В разходната част се планират 
2 700 лв. за авторски надзор и строителен надзор. Общо разхода от целевата субсидия за 
обекта става 95 005 лв. или намаление с 3 192 лв. 

- Увеличава се стойността на обект „Ремонт и укрепване на крила на пътен мост по път 
RSE 2081 при с. Помен, Община Две могили” с 200 лв.  

- Увеличава се стойността на обект „Ремонт и рехабилитация на улица "Крали Марко" 
от ОК 105 до ОК 101 и тротоари на ул. "Пети пехотен Дунавски полк" между ОК 90 през ОК 
86, ОК 85 до ОК 84 в гр. Две могили” с 201 лв.  

- Увеличава се стойността на обект „Ремонт на ул. "Чипровци" в гр. Две могили” с 11 384 
лв., поради извършени допълнителни дейности по обекта. 

- Увеличава се стойността на обект „Видеонаблюдение в населени места на Община 
Две могили” с 3 096 лв., тъй като е необходимо да се постави камера на място, което се 
превръща в нерегламентирано сметище. 

- Намалява се стойността на обект „Видеонаблюдение  Детска ясла и Детска градина 
Две могили” с 418 лв. 

- Намалява се стойността на обект „Закриване и рекултивация на съществуващо 
общинско депо за битови отпадъци в ПИ 20184.60.381, гр. Две могили, Община Две могили” с 
11 671 лв. от целева субсидия. При одобрение на финансирането от ПУДООС, разходите за 
проектиране ще бъдат за сметка на набраните отчисления по чл. 60 от ЗУО. 

- Увеличава се стойността на обект „Изграждане на спортен комплекс в ПИ с 
идентификатор 20184.1.2878” с 400 лв.  

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа докладната записка и излезе със 
становище предложените промени по бюджета в нея да бъдат приети. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 120/15.03.2019 
г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.03.2019 година  
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Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 01.04.2019 г. и 
актуализация на плана за капиталовите разходи за 2019 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. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев    
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По двадесет и четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 39, ал. 1 от 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 и Докладна записка с вх. № 120 от 15.03.2019 г. след 

проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 987 
 

1. Променя бюджета на община Две могили към 01.04.2019 г. в разходната част по 
мероприятия и параграфи, съгласно Приложение 1. 

2. Приема актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани с целева 
субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на община Две могили за 2019 
г., съгласно Приложение 2. 

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 01.04.2019 г.  

 

Двадесет и пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 123/18.03.2019 г., относно: 
Предоставяне право на собственост върху Нива с площ от 1 258 кв.м. в землището на село 
Пепелина. 

По нея докладва:  

1. Велко Иванов – секретар на Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори”: 
В Община Две могили е постъпило мотивирано искане от Общинска служба по 

земеделие гр. Борово, офис Две могили за възстановяване правото на собственост върху 
недвижим имот № 620001, с площ от 1 285 кв. м., с начин на трайно ползване „Нива”, 
находящ се в землището на с. Пепелина, община Две могили, местността „Урвата”. Към 
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искането е приложено съдебно решение № 21 от 01.02.2019 година по гр. дело № 926 на 
Беленски районен съд по описа за 2018 година, с което е установено по отношение на Община 
Две могили, че посоченото лице е собственик по наследство и давностно владение на 
описания по-горе недвижим имот.  
 Съгласно чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 
ползването на земеделски земи, в първото заседание след постъпване на мотивираното 
искане, Общински съвет се произнася с решение за предоставяне на имотите в изпълнение на 
задължението си по &27, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. 

Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” разгледа на свое заседание 
предложения ни проект на решение и излезе със становище той да бъде приет. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 123/18.03.2019 г. 
ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.03.2019 година  
 

Относно: Предоставяне право на собственост върху Нива с площ от 1 258 кв.м. в 
землището на село Пепелина. 
№ 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. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев    
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 и ал. 2, 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. 45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи във връзка с &27, ал. 2 от Предходните и заключителни 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи и Решение № 21 от 01.02.2019 г. по гр. дело № 926 на 

Беленски районен съд по описа за 2018 г. и Докладна записка с вх. № 123 от 18.03.2019 г. 

след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас 

„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 988 
 

1. Предоставя на Тодор Димов Тодоров, гр. Русе, ул. „Петрохан” № 92, вх. 2, ет. 2, ап. 8 
следния недвижим имот: Имот № 620001, с площ от 1 285 кв. м., с начин на трайно ползване 
„Нива”, категория на земята при неполивни условия IV, находящ се в землището на с. 
Пепелина, община Две могили, местността „Урвата”, ЕКАТТЕ 55837, при граници и съседи: 
имот № 085001, имот № 619001, имот № 081001 и имот № 621001, съгласно скица № К23656/ 
12.03.2019 г. на Общинска служба по земеделие гр. Борово, съгласно скица-проект № 
Ф523563/28.06.2017 г. на Общинска служба по земеделие гр. Борово. 

2. Възлага на Кмета на Общината да връчи решението на Общински съвет на Тодор 
Димов Тодоров по реда на АПК и на Общинска служба по земеделие – гр. Борово служебно. 

  Приложение: Копие на искане от Общинска служба „Земеделие” гр. Борово, офис Две 
могили с изх. № ДА01-21/07.03.2019 г. с приложенията. 

 

Двадесет и шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 124/18.03.2019 г., относно: 
Изменение на Решение № 922, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 47/25.01.2019 г.  

По не докладва:  

1. Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
 С наше Решение от януари 2019 г. дадохме съгласието си да бъде отдаден под наем за 
срок от 10 години за временно и възмездно ползване чрез провеждане на публичен търг с явно 
наддаване част от имот – публична общинска собственост: помещение  находящо се на първи 
етаж в Здравно заведение, бившата Поликлиника. 

В решението изрично е записано, че имотът следва да се използва за предоставяне на 
първична извънболнична помощ. В условията за отдаване под наем, обаче не е предвидена 
възможността имотът да се използва за предоставяне на специализирана извънболнична 
помощ, което е нарушение и се налага да изменим решението. Предложен ни е следния проект 
не решение: 

„В т. 1 от Решение № 922, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 47/25.01.2019 г., след думите „предоставяне на първична….” се добавят думите 
„или специализирана”. В останалата си част текстът на решението остава непроменен. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложението и излезе със становище то да 
бъде прието. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 124/18.03.2019 г. 
ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.03.2019 година  
 

Относно: Изменение на Решение № 922, взето на заседание на Общински съвет – Две 
могили с Протокол № 47/25.01.2019 г.  
№ 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 +   
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7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев    
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По двадесет и шеста точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 

21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, 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. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост и 

Докладна записка с вх. № 124 от 18.03.2019 г. след проведено поименно гласуване с 16 

(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 989 
 

1. В т. 1 от Решение № 922, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 47/25.01.2019 г., след думите „предоставяне на първична….” се добавят думите 
„или специализирана”.  

2. В останалата си част текстът на решението остава непроменен; 
3. Възлага на Кмета да изпълни решението на Общински съвет – Две могили. 
 

Двадесет и седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 125/20.03.2019 г., относно: 
Изменение на Решение № 945, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 48/22.02.2019 г.  

По нея докладва:  

1. Димитър Димитров – секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”: 

На предходното наше заседание взехме решение, с което дадохме съгласието си за 
разкриване на социална услуга „Дневен център за деца/или пълнолетни лица с увреждания” с 
капацитет 10 потребителя и срок за разкриване на услугата до 31.10.2019 г. В Годишния план 
за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в 
Община Две могили 2016 – 2020 г. е предвидено предоставянето на следната социална услуга 
„Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”. Необходимо е и промяна на срока на 
разкриване на услугата поради необходимостта от извършване на ремонтни дейности в 
определената за предоставянето на услугата сграда. 

За функционирането на центъра ще бъде използван първият етаж от сграда „Детско 
заведение” с идентификатор 20184.1.733.1, намираща се на ул.”Филип Тотю” №16, съгласно 
Акт за публична общинска собственост № 3775 от 25.08.2016 г. Помещенията са подходящи 
за предоставянето на такъв тип социална услуга, тъй като има изградена достъпна среда за 
хора с увреждания. Община Две могили планира да ремонтира и пригоди помещенията, така 
че да може да се предоставят качествена социална услуга. Имотът се намира на достъпно от 
транспортна гледна точка място, недалеч от центъра на град Две могили.  

"Дневен център" е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно 
обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на 
ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на 
потребностите от организация на свободното време и личните контакти.  
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Предложен ни е следният проект на решение: 
„1. Изменя т. 1 от Решение № 945, взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 48/22.02.2019 г., като тя придобива следния вид: „Разкрива социална услуга 
„Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” с капацитет 10 потребителя, с целева група 
„лица с увреждания”, считано от 01.11.2019 г. Социалната услуга да се предоставя на първия 
етаж на сграда публична общинска собственост, с идентификатор 20184.1.733.1, намираща се 
на ул.”Филип Тотю” № 16, съгласно Акт за публична общинска собственост № 3775 от 
25.08.2016 г.  

2. В останалата си част текстът на решението остава непроменен; 
3. Възлага на Кмета да изпълни решението на Общински съвет – Две могили.” 
Становището на четвърта комисия е предложението да бъде прието. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 125/20.03.2019 г. 
е явно, моля гласувайте. 

 

По двадесет и седма точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с 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. 36, ал. 2, б. „б”, чл. 36в, ал. 1 и чл. 36в, ал. 3, т. 1 на Правилника за 

прилагане на Закона за социалното и Докладна записка с вх. № 125 от 20.03.2019 г. след 

проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 990 
 

1. Изменя т. 1 от Решение № 945, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 48/22.02.2019 г., като тя придобива следния вид: „Разкрива социална услуга 
„Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” с капацитет 10 потребителя, с целева група 
„лица с увреждания”, считано от 01.11.2019 г. Социалната услуга да се предоставя на първия 
етаж на сграда публична общинска собственост, с идентификатор 20184.1.733.1, намираща се 
на ул.”Филип Тотю” № 16, съгласно Акт за публична общинска собственост № 3775 от 
25.08.2016 г.  

2. В останалата си част текста на решението остава непроменен; 
3. Възлага на Кмета да изпълни решението на Общински съвет – Две могили. 
 

Двадесет и осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 122/18.03.2019 г., относно: 
Учредяване без провеждане на търг/конкурс на възмездно право на ползване върху част от 
имот – публична общинска собственост за устройване на постоянен пчелин. 

По нея докладва:  

1. Ивайло Пенев – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори”: 
 Постъпило е заявление за учредяване право на ползване върху пасища, мери и ливади 
от общински поземлен фонда за устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства върху 1,510 
дка от имот с № 000346, целият с площ от 241,526 дка с НТП „Пасище с храсти” по Акт за 
публична общинска собственост № 2297 от 25.02.2010 г. Към Заявлението са приложени 
Удостоверение за регистрация на животновъден обект №181134/18.01.2018 г.; Удостоверение 
от Кметство с. Баниска за регистрация на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства. 
 Съгласно Акт за общинска собственост № 2297 от 25.02.2010 г. имот № 000346 е 
публична общинска собственост. Съгласно чл. 37п от Закона за собствеността и ползването на 
земеделски земи: „За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства, на 
собственици на пчелини, регистирирани по чл. 8 от Закона за пчеларството може да се учреди 
право на ползване върху пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд. Правото на 
ползване се учредява върху свободни маломерни имоти или части от тях, които се определят 
със ситуационна скица, като се спазват изискванията на Закона за пчеларството. Правото на 
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ползване се учредява без провеждане на търг, по пазарни цени определени от независим 
оценител.“ 
 Съгласно чл. 37п, ал. 2 от ЗСПЗЗ „При устройване на постоянни пчелин върху пасища, 
мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд се осигурява не по-малко от 3 кв.м. 
и не повече от 10 кв.м. площ на едно пчелно семейство.“ 
 Съгласно чл. 37п, ал. 5, т. 2 от ЗСПЗЗ „За учредяване право на ползване по ал. 1 
собственикът на пчелина подава заявление, в което посочва срока, за който желае да му бъде 
учредено право на ползване. Заявлението се подава до кмета на съответната община.“ 
 Съгласно чл. 37п, ал. 7, т. 2 и т.3 от ЗСПЗЗ „Въз основа на подаденото заявление се 
комплектова преписка към която се прилагат: пазарна оценка на имота, изготвена от 
независим лицензиран оценител, за която заявителят е уведомен писмено, с обратна разписка; 
писмено съгласие на заявителя с изготвената от независимия оценител оценка на имота; 
 Договорите за учредявяне на вещно право на ползване върху пасища, мери и ливади от 
държавния и общинския поземлен фонд за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни 
семейства се сключват за срок не по-дълъг от 10 години. 
 От приложените към заявлението документи е видно, че заявителката е собственик на 
168 бр. пчелни семейства и е регистрирана съгласно изиксванията на Закона за пчеларството. 
Площта от имота обособена за устройване на постоянен пчелин отговаря напълно на 
изискванията на чл. 13, ал. 1 от Закона за пчеларството –в района не са настанени повече от 50 
броя пчелни семейства в радиус от 2,5; няма констатирано заразно заболяване по пчелите или 
пчелното пило в района. Имота отговаря и на предвидните в Закона за пчеларството 
разстояния от населено място. Площта от имота предвидена за устройване на пчелин отговаря 
и на изискванията на чл. 37п, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предвидена минимална площ от не по-малко 
от 3 кв. м. на пчелно семейство. Трябва да се отбележи и факта, че върху тази част от имота 
пчелин е бил устроен отпреди 30 години. 
 Изготвената пазарна оценка от независим лицензиран оценител е в размер на 302 лева 
за 10 години.  
 Комисията разгледа на свое заседание предложения ни проект на решение, считаме че 
са спазени всички законови изисквания и следва да се учреди право на ползване за устройване 
на постоянен пчелин без провеждане на търг на госпожата подала заявлението. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 122/18.03.2019 г. 
ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.03.2019 година  
 

Относно: Учредяване без провеждане на търг/конкурс на възмездно право на ползване 
върху част от имот – публична общинска собственост за устройване на постоянен пчелин. 
№ 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 +   
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12. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев    
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По двадесет и осма точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 8 и ал. 2, 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. 37п, ал. 1, ал. 2, ал. 5, т. 21 ал. 7, т. 2 и т. 3, ал. 12 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи във връзка с чл. 34, ал. 6 от Закона за 

общинската собственост и Докладна записка с вх. № 122 от 18.03.2019 г. след проведено 

поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 991 
 

1. Дава съгласие за учредяване на право на ползване без търг или конкурс за 
устройване на постоянен пчелин за срок от 10 /десет/ години на Асие Хюсеинова Ахмедова от 
с. Помен върху 1,510 дка от имот №000346 с площ от 241,526 с НТП „Пасище с храсти“, 
находящ се в землището нас. Баниска ЕКАТТЕ 02587 при граници и съседи: имот №140008, 
№ 000340 и № 000354 по Акт за публична общинска собственост №2297 от 25.02.2010 г. за 
цена от 302.00 /триста и два/ лева част от Предоставя на наследниците на Кънчо Савов Начев 
б.ж. на с. Могилино, община Две могили, област Русе следния недвижим имот: 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

 

Двадесет и девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 133/27.03.2019 г., относно: Издаване 
на Запис на заповед от Община Две могили в полза на Министерство на труда и социалната 
политика (МТСП), обезпечаващ авансово плащане по Административен договор № 
BG05M9OP001-2.018-0034-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване“ и Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0034-2014BG05M2OP001-
C01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос 
3:“Образователна среда за активно социално приобщаване“ по процедура BG05M9OP001-
2.018 - „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. 
ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – 
КОМПОНЕНТ 1. 

По нея докладва:  

1. Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
На 19.12.2018 година бе одобрен приекта „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА 

ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 
ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1.  

На 20.03.2019 г. Община Две могили сключи Административен договор № 
BG05M9OP001-2.018-0034-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020, Приоритетна ос 2: „намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване“ и Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0034-2014BG05M2OP001-
C01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос 
3“Образователна среда за активно социално приобщаване“. Общо проектът е на стойност 
785 351,81 лева, от които 395 871,81 лева по ОП РЧР и 389 480,00 лева по ОП НОИР. 
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Проектът „Интегриране на уязвими групи в Община Две могили“ ще се изпълнява от 
община Две могили в партньорство с ДГ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Две могили, ДГ 
„Първи юни”, село Баниска, община Две могили, Фондация „Устойчиво развитие Русе” гр. 
Русе, Сдружение „Карпе Дием”, гр. София и Сдружение „Инициативи обединена Европа”, гр. 
София. 

За успешно изпълнение на предвидените дейности, като асоциирани партньори ще 
участват Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Регионална здравна 
инспекция и РУО на МОН. Основната цел на проекта е създаване на комплексен и устойчив 
модел за интеграция на лица от маргинализирани общности в сътрудничество с всички 
заинтересовани страни в община Две могили. При изпълнение на проекта ще бъде приложен 
интегриран подход, който включва дейности по ОП РЧР, свързани с подкрепа за подобряване 
достъпа до заетост, мотивиране и активиране на безработни лица, заетост, подобряване 
достъпа до образование, социални и здравни услуги, както и мерки за развитието на местните 
общности и преодоляването на негативни стереотипи, които се допълват от ОП НОИР, където 
са включени дейности, свързани с образователния процес в детските градини заедно с техните 
филиали, в т.ч. работа с родителите. Проектът е в съответствие с целите на Плана за действие 
на община Две могили в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските 
граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в 
сходна на ромите среда.  
 Управляващият орган – МТСП извършва авансовото плащане в двуседмичен срок от 
датата на постъпване на искане на Бенефициента, при условие, че авансовото плащане е 
обезпечено в пълен размер. За Бенефициенти - общини обезпечението е във формата на Запис 
на заповед, издадена от представляващото го лице – Кмета на общината, придружен с 
решение на колективния орган - Общинския съвет. Записът на заповед се освобождава в срок 
от 90 календарни дни от датата на одобряване на окончателния доклад за изпълнение на 
проекта, когато записът на заповед не е предявен. 

По ОП РЧР стойността на обезпечението е в размер на 79 174,36 лева, а по ОП НОИР 
стойността е 77 896.00 лева. 

Тъй като проектът е с две отделни оперативни програми трябва проектът на решение 
да бъде приет с поименно гласуване, като две отделни решения за всяка оперативна програма. 

Докладната записка с указания начин на гласуване бяха разгледани на заседание на 
първа комисия, която излезе със становище те да бъдат приети. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 133/27.03.2019 г. 
ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.03.2019 година  
 

Относно: Издаване на Запис на заповед от Община Две могили в полза на 
Министерство на труда и социалната политика (МТСП), обезпечаващ авансово плащане по 
Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0034-C01 по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: „Намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване“ по процедура BG05M9OP001-2.018 - 
„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ 
МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1. 
№ 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 +   
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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. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев    
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По двадесет и девета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 

21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 4 и чл. 57, ал. 2 т. 3 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и т.3.8.1 от сключения 

с Управляващия орган Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0012-C01 по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по процедура 

BG05M9OP001-2.018 - „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА 

УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО 

ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1 и Докладна записка с вх. № 133 от 27.03.2019 г. след 

проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 992 
 

1. Упълномощава Кмета на Община Две могили, област Русе да подпише Запис на 
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на 
труда и социалната политика в качеството му на Управляващ орган в размер на 79 174.36 лева 
(седемдесет и девет хиляди сто седемдесет и четири лева и тридесет и шест ст.) за 
обезпечаване на авансовото плащане, уговорено в размер до 20% от безвъзмездната 
финансова помощ по Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0034-C01 по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: 
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ платим на предявяване в 
срок до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията – 31.12.2020г., 
определен в Административния договор. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане: Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0034-
C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: 
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по процедура 
BG05M9OP001-2.018 - „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ 
ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – 
КОМПОНЕНТ 1, считано от 20.03.2019 г. и да ги представи в ИСУН 2020, ведно с издадения 
Запис на заповед – оригинал и с препис от настоящото решение.  

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.03.2019 година  
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Относно: Издаване на Запис на заповед от Община Две могили в полза на 
Министерство на труда и социалната политика (МТСП), обезпечаващ авансово плащане по 
Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0034-2014BG05M2OP001-C01 по 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос 
3:“Образователна среда за активно социално приобщаване“ по процедура BG05M9OP001-
2.018 - „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. 
ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – 
КОМПОНЕНТ 1. 
№ 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. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев    
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По двадесет и девета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 

21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 4 и чл. 57, ал. 2 т. 3 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и т.3.8.1 от сключения 

с Управляващия орган Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0034-

2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, Приоритетна ос 3:“Образователна среда за активно социално приобщаване“ по 

процедура BG05M9OP001-2.018 - „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА 

УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО 

ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1 и Докладна записка с вх. № 133 от 27.03.2019 г. след 

проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 993 
 

1. Упълномощава Кмета на Община Две могили, област Русе  да подпише Запис на 
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на 
труда и социалната политика в качеството му на Управляващ орган в размер на 77 896.00 лева 
(седемдесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и шест лева) за обезпечаване на 
авансовото плащане, уговорено в размер до 20% от безвъзмездната финансова помощ по 
Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0034-2014BG05M2OP001-C01 по 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос 
3“Образователна среда за активно социално приобщаване“ по процедура BG05M9OP001-
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2.018 - „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. 
ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – 
КОМПОНЕНТ 1. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане: Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0034-
2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“, Приоритетна ос 3:“Образователна среда за активно социално приобщаване“ по 
процедура BG05M9OP001-2.018 - „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА 
УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО 
ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1, считано от 20.03.2019 г. и да ги представи в ИСУН 2020, 
ведно с издадения Запис на заповед – оригинал и с препис от настоящото решение.  

 

Тридесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 134/27.03.2019 г., относно: Одобряване на 
Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на Препоръка на Европейския съюз 
относно интеграция на дълготрайно безработни лица на пазара на труда. 

По не докладва:  

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

В деловодството на община Две могили е постъпило писмо от Директорът на Дирекция 
„Бюро по труда” гр. Бяла с приложен проект на Споразумение за съвместни дейности между 
Дирекция „Бюро по труда” гр. Бяла, Община Бяла, Община Борово, Община Две Могили, 
Община Ценово, Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Бяла и Дирекция „Социално 
подпомагане“ гр. Две Могили в изпълнение на Препоръка на Европейския съюз относно 
интеграция на дълготрайно безработни лица на пазара на труда.  

Крайният срок за подписване на Споразумението е 31.03.2019 г. Предвид определеният 
краен срок за сключване на споразумението се налага разглеждането на настоящата докладна 
записка като извънредна. 

Споразумението за сътрудничество е изготвено на база подписано Национално 
рамково споразумение за изпълнение на Споразумение за интеграция в заетост на 
дълготрайно безработни лица, разработено в изпълнение на Препоръката на ЕС от 15 
февруари 2016 г. относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда 
между Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и 
науката, Министерство на здравеопазването и Националното сдружение на общините в 
Република България. Целенасочената работа с продължително безработни лица и с усилията 
на участващите отговорни институции на местно ниво следва да осигурят необходимата 
подкрепа за преодоляване на проблемите, препятстващи ги да работят. 

Участието на общината в настоящото Споразумение следва да бъде съобразено с 
разпоредбите на чл. 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
където е определено, че “общинското сътрудничество се осъществява на основата на 
подписано споразумение за сътрудничество, което се одобрява от съответните общински 
съвети и първостепенни разпоредители с бюджет – когато страна е второстепенен 
разпоредител с бюджет по държавния бюджет”. 

Втора комисия разгледа на свое заседание предложението и излезе със становище то да 
бъде прието. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 134/27.03.2019 г. 
е явно, моля гласувайте. 

 

По тридесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал.1, 

т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3, чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 57, ал. 1, т. 2 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 134 от 27.03.2019 г. след 
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проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 994 
 

1. Одобрява Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на Препоръка на 
Европейския съюз относно интеграция на дълготрайно безработни лица на пазара на труда 
между Дирекция „Бюро по труда” гр. Бяла, Община Бяла, Община Борово, Община Две 
Могили, Община Ценово, Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Бяла и Дирекция „Социално 
подпомагане“ гр. Две Могили. 
 2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да определи лице за контакт 
(контактна точка) и да подпише одобреното Споразумение по т. 1. 

Приложение:  Проект на Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на 
Препоръка на  Европейския съюз относно интеграция на дълготрайно безработни лица на  
пазара на труда; 
 

 Тридесет и първа точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

Такива не бяха направени. 
   

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам четиридесет и деветото заседание 
на VІI – мия Общински съвет в Община Две могили.  
 

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 24, 25, 26, 28 и 29 – 2 броя 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 Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация са приложени към него. 

 

Протоколът е изготвен на 04.04.2019 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:  

     

 

________________ (Стефан Димитров Стефанов) 


