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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ· ОБЛАСТ РУСЕ
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg

VІI – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
  тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg

Екз. № 1

П Р О Т О К О Л
№ 9

Днес, 25 март 2016 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна деветото заседание на VІI – мия Общински съвет – Две могили.

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
На 9-тото редовно заседание на Общинския съвет в Община Две могили, от общо 17 

(седемнадесет) общински съветника, присъстват 17 (седемнадесет). 
Заседанието на Общинският 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, 

Бисер Йончев – зам.-кмет на Община Две могили, Мариета Петрова – секретар на Община 
Две могили, Мирослав Енев – началник на РУ „Полиция” град Две могили, представител на 
Областна администрация град Русе, кметове на кметства, кметски наместници от Община 
Две могили, граждани.

Колеги, проекта за дневен ред на настоящото редовно заседание ви е раздаден 
предварително.

Преди да ви дам думата по него, искам да ви съобщя, че след насрочване на дневния 
ред, в деловодството на Общинския съвет постъпи една докладна записка, която с оглед 
характера си, предлагам да бъде разгледана извънредно днес, а именно: Докладна записка от 
Божидар Борисов с вх. № 211/21.03.2016 г., относно: Изменение на т. 3 и т. 4 от Решение № 
88 по Протокол № 6 от 29.01.2016 г. на Общински съвет Две могили.

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред?
Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили: 
Уважаеми г-н Председател, оттеглям три свои докладни записки, а именно:
1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 168/14.03.2016 г., относно: Продажба 

на поземлен имот – частна общинска собственост в град Две могили.
2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 171/14.03.2016 г., относно: Вземане 

на решение за извършване на делба на имот – частна общинска собственост.
3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 193/15.03.2016 г., относно: Вземане 

на решение за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот – публична общинска 
собственост.

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Имате ли други предложения за изменение или допълнение на дневния ред?
Няма.
Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, в който: т. 14, т. 17  и т. 37 

отпадат, в резултат на което докладните записки след тях променят номерацията си и 
включваме нова т. 46: Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 211/21.03.2016 г., 
относно: Изменение на т. 3 и т. 4 от Решение № 88 по Протокол № 6 от 29.01.2016 г. на 
Общински съвет Две могили, като съответно т. 49 от поканата става т. 47, моля да гласува с 
вдигане на ръка?

Против.
Въздържали се.
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Няма.
При последвалото гласуване, Общинският съвет със 17 (седемнадесет) 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. № 161/11.03.2016 г. на Началник на РУ – Две могили, 
относно: Дейността на РУ – Две могили през 2015 г. 

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

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 135/26.02.2016 г., относно: 
Допълнение на „План за развитие на община Две могили 2014 – 2020 г.”

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

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 136/01.03.2016 г., относно: 
Одобряване на разходите за командировки на кмета на общината и председателя на 
Общински съвет – Две могили за периода от 01.07.29015 г. – 31.12.2015 г. 

Докладва: Севгюл Юмерова – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”.
4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 137/01.03.2016 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 2015 г.

Докладва: Ивайло Пенев – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”.

5. Доклад от Божидар Борисов с вх. № 140/02.03.2016 г., относно: Одобряване на 
средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2017 – 2019 г.

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

6. Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 155/10.03.2016 г., относно: 
Приемане на Отчет за дейността на обществения посредник при община Две могили за 
периода от 05.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

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

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 156/10.03.2016 г., относно: 
Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 
развитие 2014 – 2020 г. на община Две могили за 2015 г.

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

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 162/11.03.2016 г., относно: 
Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 6 за устройството и 
дейността на общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на 
Община Две могили, Област Русе.

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

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 163/11.03.2016 г., относно: 
Проект на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Две могили 
2015-2020 г.

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

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 164/11.03.2016 г., относно: 
Изменение на т. 1 от Решение № 119 по Протокол № 7 от 19.02.2016 г. на Общински съвет – 
Две могили.
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Докладва: Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”.

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 165/11.03.2016 г., относно: 
Кандидатстване с проект „Изграждане на многофункционална спортна зала, игрище за тенис 
на корт и прилежаща инфраструктура, в поземлен имот с идентификатор 20184.1.2878 в гр. 
Две могили” по ПРСР 2014-2020 г.

Докладва: Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 166/11.03.2016 г., относно: 

Приемане на отчет за изпълнението на Програмата за развитие на туризма в Община Две 
могили за 2015 г.

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

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 167/12.03.2016 г., относно: 
Закриване на Детска градина „Снежанка” – село Батишница, Община Две могили, филиал на 
ЦДГ „Първи юни” – село Баниска, Община Две могили.

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

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 169/14.03.2016 г., относно: 
Продажба на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили.

Докладва: Мехмед Мехмедов – Секретар на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 
дейности”.

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 170/14.03.2016 г., относно: 
Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост в град Две могили.

Докладва: Мехмед Мехмедов – Секретар на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 
дейности”.

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 172/14.03.2016 г., относно: 
Създаване на Обществен съвет в Община Две могили за съдействие и помощ при 
извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване на обществен контрол 
върху тяхното осъществяване.

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

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 173/14.03.2016 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 31.03.2016 г. и актуализация на плана на 
капиталовите разходи за 2016 г.

Докладва: Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 174/15.03.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в град Две могили, 
Община Две могили.

Докладва: Галя Додева – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”.

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 177/15.03.2016 г., относно: 
Доклад на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1919” град Две могили за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

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

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 178/15.03.2016 г., относно: 
Доклад на НЧ „Пробуда – 1927” село Батишница за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата 
за развитие на читалищната дейност през 2015 г.
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Докладва: Румен Драков – Член на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”.

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 179/15.03.2016 г., относно: 
Доклад на НЧ „Христо Ботев – 1928” село Бъзовец за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата 
за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”.

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 180/15.03.2016 г., относно: 
Доклад на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1914” село Баниска за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата 
за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

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

23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 181/15.03.2016 г., относно: 
Доклад на НЧ „Селско събуждане – 1899” село Могилино за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

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

24. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 182/15.03.2016 г., относно: 
Доклад на НЧ „Зора – 1930” село Помен за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата 
за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

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

25. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 183/15.03.2016 г., относно: 
Доклад на НЧ „Христо Ботев – 1927” село Широково за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата 
за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

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

26. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 184/15.03.2016 г., относно: 
Доклад на НЧ „Отец Паисий – 1912” село Острица за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата 
за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

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

27. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 185/15.03.2016 г., относно: 
Доклад на НЧ „Развитие – 1908” село Каран Върбовка за осъществената читалищна дейност 
и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата 
за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

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

28. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 186/15.03.2016 г., относно: 
Доклад на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1902” село Кацелово за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата 
за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”.

29. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 187/15.03.2016 г., относно: 
Доклад на НЧ „Светлина – 1927” село Чилнов за осъществената читалищна дейност и 
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изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата 
за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

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

30. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 188/15.03.2016 г., относно: 
Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в Община Две могили за 
периода 2016-2022 г.

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

31. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 189/15.03.2016 г., относно: 
Преобразуване на ПГСС „К.А.Тимирязев” – Две могили.

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

32. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 190/15.03.2016 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили по Програма INTERREG V-A Румъния – България.

Докладва: Севгюл Юмерова – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”.
33. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 191/15.03.2016 г., относно: 

Допълнение и изменение на „План за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г.”
Докладва: Стефан Димитров – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”.
34. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 192/15.03.2016 г., относно: 

Допълнение на „План за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г.”
Докладва: Димитър Димитров – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”.
35. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 194/16.03.2016 г., относно: 

Безвъзмездно предоставяне на моторно превозно средство на Търговско дружество „Черни 
Лом 2008” – ЕООД град Две могили.

Докладва: Галя Додева – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”.

36. Докладна записка от Исмет Рийзаев с вх. № 195/16.03.2016 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов за периода за 
2015 г., и проблемите, които стоят пред него.

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

37. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 198/16.03.2016 г., относно: 
Прегласуване на т. 2 от Решение № 122 по протокол № 7/19.02.2016 г. на Общински съвет – 
Две могили. 

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

38. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 205/16.03.2016 г., относно: 
Приемане на общински план за противодействие на тероризма в Община Две могили.

Докладва: Ивайло Пенев – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”.

        Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”.

39. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 206/16.03.2016 г., относно: 
Изменение на т. 3 и т. 4 от Решение № 34 по Протокол № 3 от 04.12.2015 г. на Общинския 
съвет Две могили.
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Докладва: Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”.

40. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 199/16.03.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Цанка Василева Маринова, живееща в град 
Две могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16.

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

41. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 200/16.03.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Марин Йосифов Маринов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16.

Докладва: Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”.

42. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 201/16.03.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Борил Василев Петков, живеещ в град Две 
могили, на улица „Вихрен” № 14.

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

43. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 202/16.03.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Фемие Халилова Мехмедова, живееща в град 
Две могили, на улица „Цариград” № 4.

Докладва: Христина Ефтимова – Член на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”.

44. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 203/16.03.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Даниела Недкова Димитрова, живееща в село 
Кацелово, на улица „Тончо Стисков” № 29.

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

         Николай Христов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
45. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 204/16.03.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Любенова Антонова, живееща в село 
Баниска за раждане на второ дете – Йолина Йорданова Иванова.

Докладва: Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”.

       Николай Христов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
46. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 211/21.03.2016 г., относно: 

Изменение на т. 3 и т. 4 от Решение № 88 по Протокол № 6 от 29.01.2016 г. на Общински 
съвет Две могили.

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

47. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.
Първа точка от дневния ред:
Отчет – анализ с вх. № 161/11.03.2016 г. на Началник на РУ – Две могили, 

относно: Дейността на РУ – Две могили през 2015 г. 
По него докладва: 
1. Румен Марков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”:
Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 

собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа много подробно отчета за 
състоянието на престъпността на територията на РУ „Полиция” град Две могили на свое 
заседание. Отчетът е много обстоен, от него се вижда, че през последната година в района на 
Общината престъпленията са намалели. Това е много голям успех за районното управление. 
Отдаваме това на добрата работа на служителите в него. Процентът на разкриваемост на 
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престъпленията е нараснал, не са извършени особено тежки престъпления. Единствено се 
запазва тенденцията на пътно-транспортните произшествия. За съжаление това няма как да 
се предотврати, тъй като главният път е в близост до нашата Община. Благодарим за добрата 
работа на служителите на РУ „Полиция” град Две могили. Становището на комисията е 
отчетът да бъде приет.

В разискванията по първа точка участие взеха:
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник:
Пета комисия също разгледа на свое заседание отчета за дейността на РУ „Полиция” 

град Две могили. Като комисия по земеделие, предвид земеделския район, който сме и 
където работят много земеделски кооператори, арендатори, земеделски производители искам 
да кажа, че ние винаги сме били в тясна връзка с РУ „Полиция” град Две могили за опазване 
на имуществото от кражби на продукция.

От отчета прави впечатление, че 50 на 100 % са намалели престъпленията на нашата 
територия. В началото, когато аз бях общински съветник броят им беше двойно повече.

Това е така защото РУ „Полиция” град Две могили наблягат предимно на 
превантивната дейност. Добрата комуникация с ръководството на Общината, Директорите на 
училища, детски градини, Кооперации, Кметове на Кметства, Кметски наместници и жители 
на Общината, също дава положителни резултати. 

Единственото нещо, което не го виждам в отчета това са проблемите. Не може да 
нямате проблеми. Всички знаем за намалелия състав, обслужват се 24 населени места; 
мобилността, с която разполага РУ е недостатъчна – само два автомобила, които са много 
амортизирани. С толкова малко автомобили е много трудно да се работи. Всички знаете, че 
бяхме предоставили за ползване на РУ автомобили, собственост на Общината, но със заповед 
на МВР тези автомобили бяха върнати. Нека всички, които имаме интерес от добрата 
дейност на РУ да подсигурим, чрез една набирателна сметка средства за закупуването на 
един лек автомобил, който да бъде предоставен безвъзмезно на Районното управление с 
решение на Общинския съвет, за да могат хората спокойно да си вършат работата. В селата 
Баниска, Могилино и Помен се охраняват от един районен инспектор, който обикаля със 
собствен автомобил и трите населени места ежедневно. Това са повече от 30 км на ден, 
представете си колко км изминава за 1 месец – това е крайно несправедливо.

Пожелавам на работещите в РУ „Полиция” град Две могили, отчетът, който ще ни 
предоставят следващата година да бъде с още по-добри показатели, престъпленията да бъдат 
намалели още повече.

Тук е мястото да поздравим началника на РУ „Полиция” град Две могили. 
Становището на комисията е отчетът да бъде приет, но тъй като в процеса на разискването 
му, постъпи един въпрос, който аз няма как да не го задам, а именно: Какво е мястото на РУ 
„Полиция” град Две могили в сравнение с останалите Районни управления от областта?

2. Христина Ефтимова – Общински съветник:
Аз искам да изразя своята благодарност към екипната работа на всички служители в 

РУ „Полиция” град Две могили и персонално към неговият Началник, за това че допринасят 
гражданите на Община Две могили да живеят в една спокойна обстановка. Не мога, обаче да 
не поставя въпроса за пореден път, който задавам почти всяка година – спазва ли се 
Правилникът за движение по пътищата на МПС? Визирам спазването на знака „забранено 
спирането” в района на сладкарница „Габриела” в близост до Автогарата. За съжаление вече 
има регистрирано ПТП в този район, което завърши благополучно без трагичен инцидент. 
Необходимо ли е да има трагичен инцидент, за да се вземат мерки и да се спазва знака. За 
потвърждение на думите си мога да представя снимков материал, защото автомобилите, 
които спират там са едни и същи.

3. Айдън Карамехмедов – Общински съветник:
Г-н Енев, бих Ви дал една препоръка – с настъпването на летните месеци се увеличава 

интензитета на движение по пътищата във времето около 17-18.00 ч. до около 22.00 ч. По 
това време излизат на улицата както нередовните автомобили, така и нередовните шофьори.  
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Ако е възможно по трасето на големите села Бъзовец; Баниска; Батишница да има 
присъствие на служители, които да въведат ред. 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината:
Аз също искам да изкажа своите благодарности за добрата ни работа с г-н Енев. От 

момента на встъпване в длъжност до сега работим много добре, но искам да кажа няколко 
думи за препоръките, които даде г-жа Ефтимова. Тя е напълно права. Ние с г-н Енев сме 
разговаряли по този въпрос, но на първо място ние трябва да създадем условия на хората да 
имат възможност за паркиране. В тази насока искам да кажа, че имаме намерение да 
обособим места за паркиране в района на Автогарата, в района на ул. „Максим Горки”, която 
е между парка и супермаркета, но изчакваме времето да се позатопли и това ще стане може 
би м. април.

Във връзка с това, което каза г-н Чолаков – напълно го подкрепям, мисля че за да се 
стигне до тук трябва да има превенция, а тя от страна на полицията е именно това да има 
демонстрация на присъствие и сила.

5. Мирослав Енев – Началник на РУ „Полиция” град Две могили:
Благодаря на всички общински съветници, че приеха отчета и за добрите думи казани 

за служителите на РУ. 
Ще се опитам да отговоря на поставените въпроси. 
Работата на РУ „Полиция” град Две могили е оценена като „много добра” от ОДМВР 

град Русе. 
За снимковия материал, който спомена г-жа Ефтимова – имаме възможност да 

отработим случая, ще взема необходимите мерки. 
За полицейското присъствие на служителите по населените места – правим всичко 

възможно. В момента колегите обикалят населените места с личните си автомобили. 
Миналия месец ни взеха единия автомобил, защото е много амортизиран и сега работим само 
с един автомобил, от който се слиза и се качва новият наряд.  Лошото е, че двете общини се 
обслужват само от един автопатрул, в който има само двама служители и няма как те да 
бъдат едновременно на две места. Освен това миналата година бяха отнети правата на 
младши-полицейските инспектори да работят по Закона за безопастност на движението по 
пътищата, а до тогава знаете, че имаше някакъв контрол и се научихме да караме и със 
светлини и с колани дори и в града. Имаме създадена комисия, която по БДП, ще се обсъдят 
нещата, Вие ще си внесете Вашите предложения, ако е необходимо ще поканим и колегата от 
КАТ – г-н Кръстев, който ще даде компетентно мнение за регулиране на движението. 
Общината е малко населено място, но с много автомобили, защото всеки или почти всеки 
член на семейството разполага с автомобил. Разполагаме само с трима автоконтрольори и в 
момента очаквам да ми отпуснат още една бройка – спрял съм се на един човек от това 
населено място, за да бъде местен, макар че това е нож с две остриета.

Уверявам ви, че и занапред ще продължим съвместната си работа с общинското 
ръководство и с Кметовете по населени места.

След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 
1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение № 48 по 
Протокол № 4/18.12.2015 г. и Отчет – анализ с вх. № 161 от 11.03.2016 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие

РЕШЕНИЕ
№ 138

1. Приема Отчет – анализ за състоянието на престъпността и опазването на 
обществения ред на територията на РУ „Полиция” – град Две могили за 2015 г.
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Приложение: Отчет – анализ за състоянието на престъпността и опазването на 
обществения ред на територията на РУ „Полиция” – град Две могили за 2015 г.

Втора точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 135/26.02.2016 г., относно: 

Допълнение на „План за развитие на община Две могили 2014 – 2020 г.”
По нея докладва: 
1. Стефан Димитров – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”:
Читалищното настоятелство към НЧ "Развитие - 1908" - с. Каран Върбовка съвместно 

с Община Две могили възнамерява да кандидатства по оперативни програми, финансирани 
от Европейския съюз, с цел подобряване на културната инфраструктура, за което е 
необходимо да вземем решение за включването им в Плана за развитие на Община Две 
могили 2014-2020 г.. Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно 
самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната и излезе със 
становище тя да бъде приета. Такива инициативи трябва да се подкрепят.

Разисквания по втора точка нямаше.
По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 

23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 135 от 26.02.2016 г. със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 139

1. Допълва Приоритет 3. „Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и 
подобряване на жизнената среда”, цел 3.2. „Подобряване на културната инфраструктура на 
общината”  от Плана за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г., а именно:

 точка 3.2.13. „Реконструкция, модернизация и обновяване на Народно 
читалище „НЧ "Развитие - 1908" - с. Каран Върбовка”.

2. Общински съвет Две могили дава съгласие Читалищното настоятелство към НЧ 
"Развитие - 1908" - с. Каран Върбовка съвместно с  Община Две могили да кандидатства по 
оперативни програми, финансирани от Европейския съюз.

3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението на Общинския съвет. 

Трета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 136/01.03.2016 г., относно: 

Одобряване на разходите за командировки на кмета на общината и председателя на 
Общински съвет – Две могили за периода от 01.07.29015 г. – 31.12.2015 г. 

По нея докладва: 
1. Севгюл Юмерова – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка, 

относно одобряване на разходите за командировки на кмета на общината и председателя на 
Общински съвет – Две могили за периода от 01.07.2015 г. – 31.12.2015 г. За периода периода 
01.07.2015 г. до 30.09.2015 година Кметът на общината – Николай Христов Христов е 
направил разходи в размер на 140.00 лева, а за периода 06.11.2015 г. до 31.12.2015 година 
Кметът на общината – Божидар Димитров Борисов - в размер на 40.00 лева. Становището на 
комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет.

Разисквания по трета точка нямаше.
По трета 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 
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общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, 
приета с ПМС №72/30.12.1986 г., обнародвана в ДВ. бр.11 от 10.02.1987 г., последно 
изменение в бр. 2 от 07.01.2011 г. и Докладна записка с вх. № 136 от 01.03.2016 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие

РЕШЕНИЕ
№ 140

1. Одобрява направените разходи за командировки за периода 01.07.2015 г. до 
30.09.2015 година на Кмета на общината – Николай Христов Христов в размер на 140.00 /сто 
и четиридесет/ лева, както следва:

- РКО № 772/01.07.2015 г. 20.00 лева 
- РКО № 808/09.07.2015 г. 20.00 лева
- РКО № 831/21.07.2015 г 20.00 лева
- РКО № 874/31.07.2015 г 20.00 лева
- РКО № 1002/04.09.2015 г 20.00 лева
- РКО № 1037/12.09.2015 г 20.00 лева
- РКО № 1058/23.09.2015 г. 20.00 лева
2. Одобрява направените разходи за командировки за периода 06.11.2015 г. до 

31.12.2015 година на Кмета на общината – Божидар Димитров Борисов в размер на 40.00 
/четиридесет/ лева, както следва:

- РКО № 1379/03.12.2015 г. 20.00 лева
- РКО № 1414/17.12.2015 г. 20.00 лева
3. За периода 01.07.2015 г до 31.12.2015 година Председателят на Общински съвет 

няма извършени разходи за командировки.
Четвърта точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 137/01.03.2016 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 2015 г.

По нея докладва: 
1. Ивайло Пенев – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”:
Постъпила е докладна записка, 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 2015 г. Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти 
на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое 
заседание отчета, който наистина е много подробен и изчерпателен. Лично аз скоро не съм 
виждал толкова подробен и стилно издържан отчет и програма, за което искам да благодаря 
на Общинска администрация. Само ще спомена, че общата внесена сума от бюджета на 
Общината за 2015 г. е в размер на 106 177 лева за 3 000 т. депонирани битови отпадъци. 
Становището на Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, 
общинска собственост, сигурност, екология и други дейности” е отчетът и програмата да 
бъдат приети.

В разискванията по четвърта точка участие взеха:
1. Румен Марков – Общински съветник:
Мисля, че беше редно Управителя на Черни лом да бъде тук при разглеждането на 

тази докладна записка, но не го виждам. Данните за депонираните отпадъци са по разчетите 
на фирмата. В момента знаем, че се прави замерване – как излиза 1:1 или…? Освен това, 
всички контейнери трябва да се огледат и тези, които стават за ремонт да се отремонтират. 
Тук е и ролята на Кметовете по населените места.

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината:
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Благодаря на г-н Марков за въпроса. Наистина от 18.02.2016 г. всеки един автомобил 
преди да отиде на сметището вече минава през кантар. Резултатите са следните: 208 т. за 
един месец, а аз мисля и че ще паднем под 200 т. за месец, тъй като всички знаете м. януари 
заради бедствието отпадъците бяха много натрупани. Сами можете да видите от отчета, 
който тази година е направен от общинска администрация без външна намеса на стр. 2 за м. 
март са записани 287 т., които стават 208 т. Всички знаете и че от 01.01.2016 г. отчисленията, 
които се плащат към РИОСВ от 28 лева станаха – 36 лева, затова трябва много точно да се 
измерва тонажа, защото трябва да се плаща само за това, което се изхвърля. Ще се направи 
много точна сметка от Две могили какви тонажи се изхвърлят и от селата. Нека хората да се 
замислят какви отпадъци изхвърлят, защото по този начин те сами си вдигат данъците. 
Мисля по въпроса да бъдат осигурени контейнери за строителни отпадъци.

По отношение на контейнерите – взели сме мерки, работим по този въпрос. Тази 
седмица разговарях с Кмета на село Кацелово и мислим там да е първото село, което ще се 
обслужва с пластмасовите кофи. Ще опитаме варианта там, защото това е селото с най-тънка 
асфалтова настилка и при преминаването на големия камион се разбива по-лесно. Имаме 
около 65 здрави кантейнери, от които 5 ще оставим в Кацелово около центъра и заведенията, 
където има необходимост. За депото са закупени нови контейнери, но ние нямаме право да 
ги използваме.

След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 
1 за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация във връзка с чл. 79, ал. 5 от Закона за 
опазване на околната среда, чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, 
Решение № 48 по Протокол № 4/18.12.2015 г. и Докладна записка с вх. № 137 от 
01.03.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 141

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 2015 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 2015 г.

Пета точка от дневния ред:
Доклад от Божидар Борисов с вх. № 140/02.03.2016 г., относно: Одобряване на 

средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2017 – 2019 г.
По него докладва: 
1. Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Настоящата средносрочна бюджетна прогноза е разработена на основание чл. 82 от 

Закона за публичните финанси /ЗПФ/. Средносрочната бюджетна прогноза на Община Две 
могили е за периода 2017 – 2019 г. и е разработен на база: решение на Министерския съвет от 
28.12.2015 г. за одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 
за периода 2016 – 2018 г., одобрена с решение № 847/2015 г. ; указания БЮ № 1/10.02.2016 г. 
за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните 
разпоредители с бюджет за периода 2017-2019 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 
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поетите ангажименти и текущите задължения за разходи в рамките на одобрените разходни 
тавани за 2017 и 2018 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 2019 г. е съобразена с тенденциите в разходите от 
предходните две години.

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

В разискванията по пета точка участие взеха:
1. Божидар Борисов – Кмет на Общината:
По отношение за намерения за поемане на дълг, виждате че е записано, че не се 

предвижда поемане на нов общински дълг през 2017 г., но аз искам да кажа, че знаете за 
корекцията, която ни е наложена за водния цикъл – до 31.03.2016 г. да се плати около 
450 000 лева. Два дни бях в София, ходих до Министерството на околната среда и водите, 
срещнах се с началника на отдел „Мониторинг”, срещнах се и с адвокати – правим всичко 
възможно тази корекция да отпадне, тъй като част от вината е на държавата. Ако успеем да 
оправим тази корекция ние няма да поемаме нов дълг, но ако не можем – няма как тогава ще 
трябва.

След приключване на разискванията по пета точка от дневния ред, Общинският 
съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация, във връзка с чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните 
финанси, 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. № 140/02.03.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 142

1. Одобрява средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 
2017 – 2019 г., съгласно приложение 1.

Шеста точка от дневния ред:
Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 155/10.03.2016 г., относно: Приемане 

на Отчет за дейността на обществения посредник при община Две могили за периода от 
05.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

По нея докладва: 
1. Галя Додева – Председател 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 Отчета за дейността на обществения 
посредник при община Две могили за периода от 05.01.2015 г. до 31.12.2015 г. Становището 
на комисията е отчетът да бъде приет с пожелание да продължава да съдейства между 
институциите и да продължава да съдейства на гражданите от общината, това е неговата 
роля.

В разискванията по шеста точка участие взеха:
1. Йордан Борисов – Обществен посредник на Община Две могили:
Община Две могили е единствената Община в цялата област, която има действащ 

Обществен посредник вече в продължение на 8 години. Благодаря на Общинския съвет, на 
Кмета на Общината за проявеното разбиране. Ако не срещах разбиране във Ваше лице, 
дейността ми нямаше да бъде толкова добра. През последната година аз се превърнах 
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основно в консултант, което ми доставя огромно удоволствие. Много ми е приятно да 
контактувам с хората и да им помагам.

След приключване на разискванията по шеста точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 
1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 155 от 
10.03.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 143

1. Приема Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две могили за 
периода 05.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

Приложение: Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две могили 
за периода 05.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

Седма точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 156/10.03.2016 г., относно: 

Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 
развитие 2014 – 2020 г. на община Две могили за 2015 г.

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 Годишния доклад за наблюдение на 
изпълнението на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г. на община Две могили за 2015 г. 
Той е много обширен, изключително подробен. Обхванати са всички проекти, по които е 
кандидатствала Общината, и които са реализирани и също така тези, които предстои да бъдат 
реализирани. Становището на Комисията по „Териториално устройство и строителство, 
местно самоуправление и нормативна уредба” е докладът да бъде приет.

В разискванията по седма точка участие взеха:
1. Кремена Любенова – гражданин:
Днес имам честта да бъда при Вас като гражданин, но искам да взема думата като 

зам.-кмет на Общината през мандат 2011 – 2015 г., който е отговарял за регионалното 
развитие на Общината.

В ръцете си държа един наистина изключително изчерпателен годишен доклад, който 
отразява всички високо поставени цели с реален резултат през 2015 г. Той отразява и 
изпълнението на Общинския план за развитие на Общината, който е стратегически документ 
и е допълван през всичките тези години. Ето защо, както до сега е желателно всички 
програми за управление да бъдат съобразявани с него.

Както и г-н Борисов спомена на предходното заседание, че се възползваме от 
професионализма на проф. Андреева от Свищовския университет, ще помоля да ми позволи 
да го допълня и да направя едно уточнение – дейността на проф. Андреева е подплатена от 
труда на екипа гл. инж. Марин Маринов и инж. Айлин Юсеинова, която е Директор на 
Дирекция регионално развитие. 

Искам да помоля ръководството на Общината този доклад под някаква форма да бъде 
предоставен на обществеността, за да могат и хората да се запознаят с него. И каквото и да 
чуваме извън тази сграда, повярвайте ми, имах възможността да видя, че общинска 
администрация е работеща администрация, за което аз искам да отправя своите 
благодарности. Всеки един от тях е участвал в екип под някаква форма и е реализирал и 
отчитал добре свършена работа по проектите. Всички тези обществено значими големи 
проекти, които са реализирани могат да бъдат потвърждение на моите думи. Визирам 
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градския парк; поликлиниката; бившата сграда на БКС; читалището и всички други по-
второстепенни проекти, които са по населените места.

Още веднъж искам да благодаря на цялата общинска администрация в лицето на 
ръководството на Общината през мандат 2011 – 2015 г., защото важен индикатор е в лицето 
на кого ще бъде управлението на нашата Община и да си пожелаем след 3 години да чуем 
също такъв изчерпателен и пълен доклад.

След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 
1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 91, ал. 3 от 
Правилника за прилагане Закона за регионалното развитие и Докладна записка с вх. № 
156/10.03.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 144

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския плана за 
развитие 2014-2020 г. на Община Две могили” за 2015 г.

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да внесе в Областния съвет за 
развитие копие от одобрения „Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на 
Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Две могили” за 2015 г.

Осма точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 162/11.03.2016 г., относно: 

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 6 за устройството и 
дейността на общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на 
Община Две могили, Област Русе.

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 докладната записка, касаеща приемането на 
Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 6 за устройството и дейността на 
общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на Община Две 
могили, Област Русе.

Резултатите, които се очакват от прилагането на правилника се свеждат до 
увеличаване на обема и качеството на предоставените услуги на населението. Както знаете 
на предходното заседание на Общинския съвет ние увеличихме задълженията на 
Общинското предприятие и поради тази причина се налага да направим и промени в 
Правилника.

По време на разискванията на комисията възникнаха няколко спорове по две от 
точките, а именно: в § 6, ал. 7 да отпадне и в ал. 13 да отпадне второто изречение. 
Предлагаме тези такси да влязат в Наредба № 5.

В разискванията по осма точка участие взеха:
1. Божидар Борисов – Кмет на Общината:
Съгласен съм с предложенията на комисията.
Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:
Колеги, преминаваме към процедура на гласуване. Съгласно чл. 94, ал. 3 от нашия 

правилник Правилникът ще бъде гласуван параграф по параграф.
Който е съгласен с предложението в параграф 1, така както е по докладната записка, 

моля да гласува с вдигане на ръка.
Против.



15

Въздържали се.
Няма.
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема.
Който е съгласен с предложението в параграф 2, така както е по докладната записка, 

моля да гласува с вдигане на ръка.
Против.
Въздържали се.
Няма.
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема.
Който е съгласен с предложението в параграф 3, така както е по докладната записка, 

моля да гласува с вдигане на ръка.
Против.
Въздържали се.
Няма.
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема.
Който е съгласен с предложението в параграф 4, така както е по докладната записка, 

моля да гласува с вдигане на ръка.
Против.
Въздържали се.
Няма.
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема.
Който е съгласен с предложението в параграф 5, така както е по докладната записка, 

моля да гласува с вдигане на ръка.
Против.
Въздържали се.
Няма.
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема.
Който е съгласен с предложението в параграф 6, така както е по докладната записка, 

като отпадне ал. 7 и второто изречение  от ал. 13, както предложи комисията, а кмета се 
съгласи, моля да гласува с вдигане на ръка.

Против.
Въздържали се.
Няма.
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема.
Който е съгласен с предложението в параграф 7, така както е по докладната записка, 

моля да гласува с вдигане на ръка.
Против.
Въздържали се.
Няма.
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема.
Който е съгласен с предложението в параграф 8, така както е по докладната записка, 

моля да гласува с вдигане на ръка.
Против.
Въздържали се.
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Няма.
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема.
Който е съгласен с предложението в параграф 9, така както е по докладната записка, 

моля да гласува с вдигане на ръка.
Против.
Въздържали се.
Няма.
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема.
След приключване на разискванията по осма точка от дневния ред, Общинският 

съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 
1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона 
за нормативните актове, и Докладна записка с вх. № 162/11.03.2016 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие

РЕШЕНИЕ
№ 145

1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 6 за устройството и 
дейността на общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на 
Община Две могили, област Русе.

Приложение: Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 6 за 
устройството и дейността на общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на 
територията на Община Две могили, област Русе.

Девета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 163/11.03.2016 г., относно: Проект 

на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Две могили 2015-2020 г.
По нея докладва: 
1. Румен Марков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”:
Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 

собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание много 
обстойно предложеният ни проект на Програма за управление на дейностите по отпадъците 
на Община Две могили 2015-2020 г. Програмата наистина е много подробна и аз се учудих, 
че не е писана от външна фирма. 

Колкото и да ми харесва програма, обаче не мога да не кажа, че имам и една 
забележка – частта за сметището е много кратка, много малко е отразено. 

На стр. 55 от програмата – мерки за добро управление на отпадъците – прогрессивно 
нарастване на ТБО с цел достигане на нива покриващи необходимите цели, което означава 
вдигане на данъците. Тук трябваше да се обърне малко повече внимание на компостирането 
и аз считам, че е необходимо допълването на тази програма. 

В разискванията по девета точка участие взеха:
1. Божидар Борисов – Кмет на Общината:
Аз искам да благодаря на г-жа Севдалиева да подробно изготвената програма. Прав 

сте г-н Марков за компостирането, но срещата беше проведена съвсем наскоро и след 
изготвянето на програмата. Правим всичко възможно да няма увеличение на данъците.

След приключване на разискванията по девета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник 
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№ 1 за организацията и дейността на Общински съвет-Две могили, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация, във връзка с чл. 79 от Закона за 
опазване на околната среда, чл. 52 от Закона за управление на отпадъците и Докладна 
записка с вх. № 163/11.03.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 146

1. Приема Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Две 
могили 2015-2020 г.

Приложение: Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Две 
могили 2015-2020 г.

Десета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 164/11.03.2016 г., относно: 

Изменение на т. 1 от Решение № 119 по Протокол № 7 от 19.02.2016 г. на Общински съвет – 
Две могили.

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”:
Общински съвет Две могили на свое заседание, проведено през м. февруари 2016 г., е 

взел решение за допълване на Плана за развитие на Община Две могили 2014-2020 г. с точка 
3.3.2.1. „Изграждане на спортна зала и паркинг в поземлен имот 20184.1.2878 в гр. Две 
могили”. Необходимо е да се промени наименованието на проекта в Решение № 119 по 
Протокол № 7 от 19.02.2016 г. с цел отговаряне на изискванията на ПРСР 2014-2020 г. 
Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет.

Разисквания по десета точка нямаше.
По десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 

23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 164/11.03.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 147

1. Изменя точка 1 (точка 3.3.2.1.) от Решение № 119 по Протокол № 7 от 19.02.2016 г. 
на Общинския съвет, където наименованието на проекта „Изграждане на спортна зала и 
паркинг в поземлен имот 20184.1.2878 в гр. Две могили” се заменя с „Изграждане на 
многофункционална спортна зала, игрище за тенис на корт и прилежаща инфраструктура, в 
поземлен имот с идентификатор 20184.1.2878  в гр. Две могили”.

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

Единадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 165/11.03.2016 г., относно: 

Кандидатстване с проект „Изграждане на многофункционална спортна зала, игрище за тенис 
на корт и прилежаща инфраструктура, в поземлен имот с идентификатор 20184.1.2878 в гр. 
Две могили” по ПРСР 2014-2020 г.

По нея докладва: 
1. Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”:
През последните години в гр. Две могили и общината се наблюдава засилено участие 

на младите хора в спортни дейности и мероприятия. На територията на общината има 
сформирани отбори по футбол, тенис на маса, волейбол, борба и други спортове. През 
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зимния период липсват условия за пълноценни тренировъчни занимания. Отбора ни по тенис 
на маса е неколкократен републикански шампион. С построяването на многофункционална 
спортна зала, биха се задоволили нуждите от тренировъчни и състезателни зали и 
помещения за различните видове спорт. По този начин общината би създала условия за 
масов спорт сред ученици и възрастни. Становището на комисията е предложеният ни 
проект на решение да бъде приет.

Разисквания по единадесета точка нямаше.
По единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 

1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 94/08.02.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 148

1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства по Програма за развитие на 
селските райони 2014-2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително 
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”, по операция 
„Инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 
спортната инфраструктура” с проект „Изграждане на многофункционална спортна зала, 
игрище за тенис на корт и прилежаща инфраструктура, в поземлен имот с идентификатор 
20184.1.2878 в гр. Две могили”.

2. Удостоверява, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за 
развитие на Община Две могили 2014-2020 г.

3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението на Общинския съвет. 

Дванадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 166/11.03.2016 г., относно: 

Приемане на отчет за изпълнението на Програмата за развитие на туризма в Община Две 
могили за 2015 г.

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 представения ни отчет за изпълнението на Програмата 
за развитие на туризма в Община Две могили за 2015 г., който се внася съгласно чл. 12, ал. 1 
от Закона за туризма. Такъв отчет е разработен и внесен за обсъждане в Консултативния 
съвет по въпросите на туризма. На свое редовно заседание, провело се на 29.02.2016 г., 
Консултативния съвет по въпросите на туризма е приел отчета за изпълнението на 
Програмата за развите на туризма в община Две могили за 2015 година. Аз искам само да ви 
зачета какви са направените приходи в съответните направления, а именно:

1. От вход на пещерата „Орлова чука” при план за 2015 г. в размер на 38 000 лева, са 
отчетени – 43 688.80 лева.

2. Музей „Филип Тотю” при план 0.00 лева, са отчетени 87.50 лева.
Общата сума при план приходи за 2015 г. в размер на 41 200 лева е в размер на 

45 684.10 лева.
Становището на комисията е предложеният ни отчет да бъде приет.
В разискванията по дванадесета точка участие взеха:
1. Румен Марков – Общински съветник:



19

Аз имам едно пожелание към Кмета на Общината – до края на мандата приходите по 
тези направления да станат в размер на 100 000 лева.

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината:
Работи се по този въпрос и в момента се извършват строителни дейности на хижата и 

барчето на пещера „Орлова чука”. Правим всичко възможно да се увеличат приходите от 
тази дейност.

След приключване на разискванията по дванадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 
1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 12, т. 1 от Закона за 
туризма и Докладна записка с вх. № 166/11.03.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 149

1. Приема Oтчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Две 
могили за 2015 година.

Приложение: Oтчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община 
Две могили за 2015 година

Тринадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 167/12.03.2016 г., относно: 

Закриване на Детска градина „Снежанка” – село Батишница, Община Две могили, филиал на 
ЦДГ „Първи юни” – село Баниска, Община Две могили.

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

символика, младежта, спорта и туризма”:
В Община Две могили има две целодневни детски градини – ЦДГ „Св. Св. Кирил и 

Методий” – град Две могили с филиал ДГ „Олга Жекова” в село Кацелово и ЦДГ „Първи 
юни” – село Баниска с филиали ДГ „Детелина” в село Бъзовец и ДГ „Снежанка” в село 
Батишница. В последните години се наблюдава намаляващ брой деца за цялата страна. 
Училищната мрежа на територията на община Две могили е приоритизирана и редуцирана, 
въпреки това, посоченият проблем се отразява негативно на детските и учебни заведения. 
Намаляващият брой на децата е причина за образуване на слети групи от различни възрасти, 
което затруднява възпитателно-образователния процес и води до намаляване на персонала от 
специалисти.

Сред основните образователни проблеми и потребности, които се изтъкват за страната 
са недостатъчни финансови средства, с които разполагат общините, основна причина за 
проблем при обезпечението на учебния процес извън определените по единни разходни 
стандарти за съответната дейност; миграция, която влияе върху посещаемостта и бюджета на 
детските и учебни заведения през целия годишен образователен процес; недостатъчни 
финансови средства, с които разполагат общините за обезпечението на кадровия персонал и 
за поддръжка на сградите и прилежащи площи; недостатъчните финансови средства не 
позволяват на училищата и детските градини да осигурят здравословна и безопасна учебна и 
работна среда и други.

Становището на Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, 
младежта, спорта и туризма” разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със 
становище предложеният ни проект на решение да бъде приет.

В разискванията по тринадесета точка участие взеха:
1. Светлозар Донев – Общински съветник:
Аз лично ще приема това решение със свито сърце, защото когато се говори за 

закриване на детска градина, това никак не е добре. Искам само да кажа, че в решението има 
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допусната една формална грешка – това не е ЦДГ „Снежанка”, а филиал „Снежанка” към 
ЦДГ „Първи юни” – село Баниска. И така трябва да се изпише в решението.

2. Айдън Карамехмедов – Общински съветник:
Г-н Кметът, като вносител на докладната записка ни е написал няколко думи – 

вярвам, че с всяко решение сме длъжни да поставяме на първо място бъдещето на децата ни. 
Г-н Кмете, след като вярвате в това и както каза и колагата Донев, че със свити сърца ще 
вземем това решение, нима сте се вслушали в мнението на родителите на тези деца при 
положение, че посещаемостта на градината е от 4 деца. Вие попитахте ли родителите на тези 
4 деца, дали искат децата им да пътуват до ЦДГ в град Две могили, а не в Бъзовец. Сградата 
на детската градина в Бъзовец е само на 3 км, а и сградата е доста добра. За да посещават 
градината в Две могили, децата трябва да изминат 10 км, трябва да преминават прелез, 
трябва да се извозват със специализиран превоз. Говорим за икономии, а вземаме такива 
решения.

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината:
Наистина за съжаление в този мандат ще ми се налага да вземам доста тежки 

решения. След като хората са ми гласували това доверие аз трябва да ги вземам искам или 
не. Във връзка с това, което каза г-н Карамехмедов – едно от най-тежките неща за мен е да 
закриваме детски градини и училища и повярвайте ми, това въздейства и на мен 
отрицателно, защото това означава, че няма млади хора. 

По повод за филиала в Батишница – ходихме с г-н Йончев и се срещнахме с 
ръководството на филиала на детската градина. Наистина посещаемостта е от 4 деца и от 
страна на общинска администрация направиха отчет през годините какви бройки деца ще 
последват. Наистина бройките, които се подават не са никак обнадеждаващи. Освен това, аз 
не знам дали сте ходили да видите състоянието на сградата, но за мен не е редно деца да се 
отглеждат в такъв вид сграда. За да се преведе тази сграда във вид, който трябва да отговаря 
на съответните изисквания ще са необходими не няколко, а поне 100 хил. лева. Ако има деца, 
които да я посещават, да, бихме теглили заем за ремонт.

По въпроса за пътуването – дадох възможност на родителите сами да решат къде да си 
изпратят децата, аз не мога да си налагам моето мнение къде да се водят децата. Най-
отговорно и категорично заявявам пред вас, че аз няма да се налагам мението.

Така или иначе тези деца ще започнат да ходят на училище в Две могили и мисля, че 
по-добре биха могли да се адаптират. Ако те сега отидат в Бъзовец, след време, когато 
тръгнат на училище ще трябва наведнъж да сменят обстановка, учители, съученици и ще е 
много по-трудно за тях.

4. Айдън Карамехмедов – Общински съветник:
Г-н Кмете, малко несериозно ми говорите – понеже децата щели да ходят на училище 

в Две могили, затова е по-добре да ходят на градина в Две могили. Нима бъзовските деца ще 
учат в друго училище? Говорим за намаляване на разходите. Нима искате да ми кажете, че 4 
деца ще решават бъдещето на Батишница. Има още 11 деца, които ще бъдат родени – вие 
тяхното мнение взехте ли под внимание?

5. Божидар Борисов – Кмет на Общината:
Аз не мога да Ви разбера, г-н Карамехмедов какво искате – да кажа на тези родители 

да си карат децата в Бъзовец ли? Това няма как да го направя, съжалявам.
6. Димитър Димитров – Общински съветник:
Фактите са такива, каквито са. Искаме или не – трябва да вземем това решение. Аз 

искам само да попитам какво ще правим след това със сградния фонд? Виждате по 
населените места училищата и градините, които закрихме преди време в момента пустеят и 
никой не ги стопанисва.

7. Божидар Борисов – Кмет на Общината:
За да стигна до това решение минахме през Батишница, Бъзовец и Баниска. Сградата, 

която отговаря на съответните изисквания, това е сградата в село Бъзовец, но тя само 
отговаря. Вървете и вижте там на какво прилича. Тя е строена в началото на 90-те години и 
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никога не е поддържана. Вторият основен проблем в Бъзовец това е, че персоналът там е 
само от 4 човека, на Баниска мисля, че са 9. От там идват и последващи проблеми – няма 
възможност за излизане в отпуск, или някой ако се разболее няма кой да го замества. Всичко 
това оказва влияние и върху качеството на отглеждане на децата. Вие сами знаете, че където 
има деца трябва да има и медицински сестри. Сами можете да си зададете въпроса дали има 
достатъчно медицински кадри и дали във всички учебни заведения има присъствие на 
такива. Сградата в Баниска също е в ужасно състояние, но така или иначе аз съм си дал 
съгласието там да бъде извършен ремонт, защото и там трябваше да взема такива тежко 
решение. Това са фактите и разберете аз не мога да заповядам на родителите къде да си водят 
децата.

8. Венета Илиева – Директор на ЦДГ „Първи юни” село Баниска:
Аз искам само да допълня някои неща към казаното до сега – във филиала на детската 

градина в Батишница в момента по списъчен състав са 8 деца, а за следващата учебна година 
те ще бъдат 9, средната посещаемост никога не е била от 4 деца, въпреки че е била под 
необходимия минимум. Персоналът, който работи във филиала, всички са с необходимата 
квалификация имаме и мидицински специалист.

В действителност, това са фактите и за жалост те водят до закриване на филиала. Така 
или иначе децата ще съумеят да се адаптират, където и да започнат да ги водят, тъй като са 
още малки и е по-лесно. Според мен, обаче трябва да се помисли добре и за персонала. Това 
са хора, които имат дългогодишен стаж и опит с работата си с децата. Нека се направи една 
среща с персонала и с родителите, има ли възможност за работа за тях в детската градина тук 
в Две могили или Бъзовец и нека при откриване на свободни работни места да помислим 
първо за тях.

След приключване на разискванията по тринадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 
1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 
167/12.03.2016 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 1 (един) глас 
„Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 150

1. Дава съгласие Филиал „Снежанка” – село Батишница, Община Две могили към 
ЦДГ „Първи юни” село Баниска да бъде закрита от 01.06.2016 г.

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение на решението.

Четиринадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 169/14.03.2016 г., относно: 

Продажба на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили.
По нея докладва: 
1. Мехмед Мехмедов – Секретар на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”:
Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 

собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание докладната 
записка, касаеща продажбата на дворно място – частна общинска собственост в град Две 
могили. Община Две могили е собственик на имота по Акт за частна общинска собственост 
№ 3675 от 20.01.2014 г. на Кмета на Община Две могили. Дворното място е с площ от 805 кв. 
м. Постъпила е молба, с която ни уведомяват, че притежават нотариален акт за построените 
сгради в недвижимия имот и изявяват желание за закупуване на общинското дворно място.

Поради липса на строителни книжа Общинска администрация – гр. Две могили е 
издала удостоверение с изх. № 7/12.01.2016 г. за жилищна сграда, строена през 1978 г. и 
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селскостопанска сграда, строена през 1979 г., към които следва да се прояви търпимост, 
съгласно спазените условия и разпоредби на § 127 (1) от Закона за устройство на 
територията. В удостоверението е посочено, че имотът може да бъде предмет на сделка. 
Становището на комисията е имотът да бъде продаден, но началната цена при провеждането 
на търга да бъде в размер на 4 000 лева, а не 3 600, както ни е предложено.

В разискванията по четиринадесета точка участие взеха:
1. Ивайло Пенев – Общински съветник:
Аз искам да направя само едно уточнение, защо решихме да вдигнем началната цена 

при провеждането на търга – тъй като не сме сигурни за тези години дали са плащани 
данъците на имота редовно.

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината:
Напълно съм съгласен с предложението на комисията. Нека началната цена при 

провеждането на търга с явно наддаване да бъде в размер на 4 000 лева.
След приключване на разискванията по четиринадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 
1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, 
ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и чл. 51, т. 1 от Наредба № 7 за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 
собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 169 от 
14.03.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 151

1. Дава съгласието си да бъде включен в т. 2 на Раздел ІV (четвърти) от Програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 година, приета с Решение 
№ 73 по Протокол № 6/29.01.2015 г. на Общински съвет Две могили, а именно: Дворно място 
с площ 805 кв. м., представляващо имот с идентификатор 20184.1.13 по кадастралната карта 
и кадастрални регистри на гр. Две могили, Община Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 20184 
с начин на трайно ползване „Ниско застрояване”, при граници и съседи: север – имот № 
20184.47.133 улица, изток имот с идентификатор 20184.1.2831 – улица, юг имот с 
идентификатор 20184.1.2836 – улица, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
3675 от 20.01.2014 г. на кмета на Община Две могили.

2. Да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с явно наддаване недвижимия 
имот описан в т.1.

2.1. При данъчна оценка на имота, в размер на 2 873.00 (две хиляди осемстотин 
седемдесет и три) лева и пазарна оценка в размер на 3 542.00 (три хиляди петстотин 
четиридесет и два) лева, съгласно доклада на лицензиран оценител, определя цена 4 000.00 
(четири хиляди) лева, начална цена при провеждане на търга.

2.2. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от определената цена.
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия за:
3.1. Изпълнение на решението по т. 2.
3.2. Сключването на договора за покупко – продажба и вписването му в Публичния 

регистър на Община Две могили за разпоредителните сделки с имоти – частна общинска 
собственост.

3.3. В тридневен срок от сключването на договора за покупко – продажба да 
представи копие от същия в Общински съвет.

Петнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 170/14.03.2016 г., относно: 

Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост в град Две могили.
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По нея докладва: 
1. Мехмед Мехмедов – Секретар на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”:
Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 

собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание и тази 
докладна записка, касаща продажбата на имот, собственост на Община Две могили по Акт за 
частна общинска собственост № 3490 от 12.12.2011 г. на Кмета на Община Две могили, с 
площ от 427 кв. м. Становището е имотът да бъде продаден.

Разисквания по петнадесета точка нямаше.
По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 

1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 51, т. 1 от Наредба № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 
Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 170/14.03.2016 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие

РЕШЕНИЕ
№ 152

1. Дава съгласието си дворно място с площ 427 кв. м., представляващо поземлен имот 
с идентификатор 20184.1.2896 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Две 
могили, Община Две могили, област Русе с начин на трайно ползване „Ниско застрояване” 
при граници и съседи: поземлен имот с идентификатори 20184.1.2895; 20184.1.2836; 
20184.1.2897 и 20184.47.133, предмет на Акт за частна общинска собственост № 3490 от 
12.12.2011 г. на Кмета на Община Две могили, да бъде продадено, след провеждане на 
публичен търг с явно наддаване

2. При данъчна оценка на имота, в размер на 1 527.50 (хиляда петстотин двадесет и 
седем лева и петдесет стотинки) и пазарна оценка в размер на 1 548.00 (хиляда петстотин 
четиридесет и осем) лева, съгласно доклада на лицензиран оценител, определя 1 600.00 
(хиляда и шестстотин) лева, начална цена при провеждане на търга.

3. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от определената цена.
4. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия за:
4.1. Изпълнение на решението по т. 1.
4.2. Сключването на договора за покупко – продажба и вписването му в Публичния 

регистър на Община Две могили за разпоредителните сделки с имоти – частна общинска 
собственост.

Шестнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 172/14.03.2016 г., относно: 

Създаване на Обществен съвет в Община Две могили за съдействие и помощ при 
извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване на обществен контрол 
върху тяхното осъществяване.
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По нея докладва: 
1. Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”:
Съгласно чл. 35 от Закона за социално подпомагане, чл. 52 от Правилника за 

прилагане закона за социално подпомагане се създава Обществен съвет в общината за 
упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на 
социалните помощи и социалните услуги със следните функции:

1. Съдействие за провеждане на политиката в областта на социалните помощи и 
социалните услуги в общината.

2. Съдействие и подпомагане за разработване на областни стратегии, общински 
програми, планове и проекти, свързани със социалните помощи и социалните услуги.

3. Съдействие за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги от 
лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане.

4. Контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените 
критерии и стандарти.

5. Изготвяне на становища за откриване и закриване на специализирани институции за 
социални услуги на територията на общината.

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане 
в състава на Обществения съвет се включват ръководители на социални услуги, 
представители на лица и организации, имащи отношение към дейностите в областта на 
социалните помощи и социалните услуги.

Предложението е в Обществения съвет за Председател да изберем Айдън 
Карамехмедов – Общински съветник, а за членове – Светлозар Донев – Директор на ПГСС 
„К. А. Тимирязев”; Елка Маринова – Директор на СОУ „ Св. Св. Кирил и Методий”; Иво 
Господинов – Управител на „Център за обществена подкрепа”; Цветелина Йорданова – 
Управител „Център за настаняване от семеен тип завъзрастни хора с умствена изостаналост”; 
Надежда Ангелова – Директор ЦДГ „ Св. Св. Кирил и Методий” и Христо Янков – 
Полицейски инспектор в РУ – полиция  гр. Две могили. Становището на комисията е 
предложеният ни проект на решение да бъде приет.

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 35 от Закона за социално подпомагане, чл. 52, ал. 1 и 
ал. 3 от Правилника за прилагане закона за социално подпомагане и Докладна записка 
с вх. № 172 от 14.03.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 153

1. Създава Обществен съвет в община Две могили за съдействие и помощ при 
извършване на дейностите по социално подпомагане и  упражняване на обществен контрол 
върху тяхното осъществяване в следния състав:

Председател: Айдън Карамехмедов – Общински съветник 
       Членове: Светлозар Донев – Директор на ПГСС „К. А. Тимирязев”

      Елка Маринова – Директор на СОУ „ Св. Св. Кирил и Методий”
      Иво Господинов – Управител на „Център за обществена подкрепа”

                  Цветелина Йорданова – Управител „Център за настаняване от семеен тип 
завъзрастни хора с умствена изостаналост”

      Надежда Ангелова – Директор ЦДГ „ Св. Св. Кирил и Методий”
      Христо Янков – Полицейски инспектор в РУ – полиция  гр. Две могили
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Седемнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 173/14.03.2016 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 31.03.2016 г. и актуализация на плана на 
капиталовите разходи за 2016 г.

По нея докладва: 
1. Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Към края на първото тримесечие на 2016 година се налага да се извършат някои 

промени по бюджета на Община Две могили във връзка с взето Решение № 109/19.02.2016 г. 
за отказ за освобождаване от плащане на такса битови отпадъци на СОУ „Св. св. Кирил и 
Методий” гр. Две могили. Със сумата от 7 345 лева ще бъде увеличен приходен параграф 27-
07, а разхода ще бъде насочен към дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички”, параграф 
45-00 и по-конкретно за „Общински спортен клуб по тенис на маса”. Средствата ще се 
използват за участие на учениците от СОУ Две могили в Световното ученическо първенство 
по тенис на маса в Израел. В „Чистота”, дейност „Поддържане на места за обществено 
ползване” през месец януари и февруари е реализирана икономия в параграф 01-01 „Заплати” 
и параграф 10-20 „Външни услуги”, като освободените средства ще се използват за 
закупуване на два клонореза и един бензинопил и за граждански договори на 5 бр. работници 
по чистотата. Предлаганата промяна ще бъде отразена в намаление на пар. 01-01 с 3 700 лева 
и увеличение на пар. 52-05 с 3 700 лева и намаление на пар. 10-20 с 2 100 лева и увеличение 
на пар. 02-02 с 2 100 лева. Приетата план-сметка остава непроменена.

Капиталовата програма в частта „Придобиване на материални дълготрайни активи” се 
променя както следва: Добавя се Закупуване на клонорез – 2 бр. на стойност 2 800 лева и 
Закупуване на бензинопил – 1 бр. на стойност 900 лева. Становището на комисията е 
предложеният ни проект на решение да бъде приет.

Разисквания по седемнадесета точка нямаше.
По седемнадесета 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, във връзка с 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 със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 154

1. Променя бюджета на община Две могили към 31.03.2016 г. в приходната и 
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 2016 
г., съгласно Приложение 2.

3. Променя т.5.4., ред 3 от Решение № 74/29.01.2016 г. от „Финансиране на тенис клуб 
– 4 000 лв.” на „Финансиране на тенис клуб – 11 345 лв.”.

4. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 31.03.2016 г. и 
промени по бюджета в приходната и разходната част по мероприятия и параграфи към 
31.03.2016 г.

Осемнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 174/15.03.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в град Две могили, 
Община Две могили.
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По нея докладва: 
1. Галя Додева – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти 

на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”:
Община Две могили е собственик на имот по Акт за публична общинска собственост 

№ 3670 от 04.11.2013 година на Кмета на Община Две могили, представляващ поземлен имот 
с начин на трайно ползване “Обществен парк, градина”. Във връзка с проявен интерес от 
„Табак Маркет” АД гр. София за наемане на търговска площ за разполагане на преместваемо 
съоръжение (павилион) на плочника в югозападната част на общинския имот, е изработена 
схема за поставяне, одобрена от главния архитект на общината. Следвайки финансовия 
интерес на общината и за удобство на гражданите, следва да се проведе процедура за 
отдаване под наем на площ от 8 (осем) кв.м. за поставяне на преместваемото съоръжение – 
павилион. Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, 
общинска собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание 
докладната записка и е ПРОТИВ поставянето на такъв павилион на това място, тъй като там 
се намира освен паметника на Филип Тотю, а и паметната плоча на загиналите в 
освободителната война.

В разискванията по осемнадесета точка участие взеха:
1. Ивайло Пенев – Общински съветник:
Аз също съм ПРОТИВ поставянето на такъв павилион на това място, тъй като считам, 

че не е редно да се трият билетчета върху паметната плоча на загиналите.
След приключване на разискванията по осемнадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 14, ал. 2, ал. 7 и 
ал. 8  от Закона за общинската собственост, чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство 
на територията и чл. 50, т. 4 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област 
Русе и Докладна записка с вх. № 174 от 15.03.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) глас „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 155

1. Не дава съгласие да бъдеотдаден под наем след провеждане на търг с явно 
надддаване за срок от 5 (пет) години, имота представляващ: обособена част от 8 кв. м. (осем 
квадратни метра) в югозападната част на плочника до имот с идентификатор 20184.1.2848, за 
поставяне на преместваемо съоръжение (павилион), съгласно одобрена схема за поставяне от 
гл. архитект на Общината.

Деветнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 177/15.03.2016 г., относно: Доклад 

на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1919” град Две могили за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

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

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

и туризма” разгледа представеният доклад на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1919” град Две 
могили. Читалището е регистрирано по Закона за народните читалища. Въведени са нови 
информационни технологии с работата по проект „Глобални библиотеки”, като читалището 
разполага с безплатен интернет. Много подробно са описани реализираните тематични и 
информационни инициативи с цел привличане на читатели и поддържането на интереса им. 
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Ремонтът на Читалището е завършен успешно, поради което материално – техническата база 
е на едно много по-добро ниво. Мнението на комисията е докладът да бъде подкрепен.

Разискванията по деветнадесета точка нямаше.
По деветнадесета 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 Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните 
читалища, Решение № 48 по Протокол № 4/18.12.2015 г. и Докладна записка с вх. № 177 
от 15.03.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 156

1. Приема Доклад на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1919” град Две могили за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната 
година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

Приложение: Доклад на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1919” град Две могили за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната 
година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

Двадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 178/15.03.2016 г., относно: Доклад 

на НЧ „Пробуда – 1927” село Батишница за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата 
за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

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

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

Общината и пред Общински съвет доклад за осъществените читалищни дейности в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност и за изразходваните от 
бюджета средства през предходната година по силата на чл.26 а,ал.4 от Закона за Народните 
Читалища. Докладите на читалищата на територията на една община се обсъждат от 
общинския съвет на първото открито заседание след 31 март с участието на представителите 
на народните читалища - вносители на докладите. Отчетът е много подробен и стегнат с 
всичките извършени мероприятия, който завършва с финансова част. Становището на 
комисията е докладът да бъде приет.

Разисквания по двадесета точка нямаше.
По двадесета 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 Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища, Решение 
№ 48 по Протокол № 4/18.12.2015 г. и Докладна записка с вх. № 178 от 15.03.2016 г. със 
17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие

РЕШЕНИЕ
№ 157

1. Приема Доклад на НЧ „Пробуда – 1927” село Батишница за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2015 г.
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Приложение: Доклад на НЧ „Пробуда – 1927” село Батишница за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

Двадесет и първа точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 179/15.03.2016 г., относно: Доклад 

на НЧ „Христо Ботев – 1928” село Бъзовец за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата 
за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

По нея докладва: 
1. Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”:
Комисията по Образование разгледа на свое заседание и доклада за дейността на НЧ 

„Христо Ботев – 1928” село Бъзовец. Дейността на читалището в село Бъзовец е много 
разнообразна, както на всички останали читалища. Читалището винаги е било средище за 
задоволяване потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния 
живот, социалната и образователната дейност на населението. Приоритетите на читалището 
са били развитие на библиотечната дейност, художествено-творческа дейност и културно-
образователна дейност. Към читалището има създадени пет творчески колектива – Група за 
популярни песни и шлагери „Бъзовска искра”; Група за модерни танци „Веселите 
бъзовчета”; детска лазарска група; мъжка коледарска група и Ромска група „Циганско 
сърце”. Становището на комисията е докладът да бъде приет.

Разисквания по двадесет и първа точка нямаше.
По двадесет и първа 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 Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните 
читалища, Решение № 48 по Протокол № 4/18.12.2015 г. и Докладна записка с вх. № 179 
от 15.03.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 158

1. Приема Доклад на НЧ „Христо Ботев – 1928” село Бъзовец за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

Приложение: Доклад на НЧ „Христо Ботев – 1928” село Бъзовец за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

Двадесет и втора точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 180/15.03.2016 г., относно: Доклад 

на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1914” село Баниска за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата 
за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”:
В читалището има етнографска сбирка, която е събрана и подредена с помощта на 

жителите на село Баниска. В нея са включени домакински съдове, автентични носии, 
предмети от бита на банисчани и други. Сбирката запознава с културното наследство на 
нашето село и цели поддържане на усещането за общност и запазване любовта към родния 
край. От по – новото време е подредена друга етнографска сбирка, в която са изложени вещи 
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от по-късен период - уникални  плетива , едни от първите развлекателни технически средства 
- громофон с фуния, телевизор,телефон , модни дрехи и други. Дограмата в читалището е от 
самото му построяване-1964 г.и е в много лошо състояние /изгнила/, стените в библиотеката 
са напукани и се нуждаят от ремонт, тоалетните са затворени от РИОКОЗ гр.Русе, стъпалата 
пред читалището са разрушени. Като цяло състоянието на сградата е незадоволително. 
Читалището няма собствени земеделски земи и приходи от наеми. Затова търси проектно 
решение за ремонт. Становището на комисията е докладът да бъде приет.

Разисквания по двадесет и втора точка нямаше.
По двадесет и 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 Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните 
читалища, Решение № 48 по Протокол № 4/18.12.2015 г. и Докладна записка с вх. № 180 
от 15.03.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 159

1. Приема Доклад на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1914” село Баниска за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

Приложение: Доклад на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1914” село Баниска за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

Двадесет и трета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 181/15.03.2016 г., относно: Доклад 

на НЧ „Селско събуждане – 1899” село Могилино за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата 
за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

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

символика, младежта, спорта и туризма”:
Това е читалището с най-дълга история. Имат си читалищно настоятелство и 

независимо от демографския срив там също се развива добра дейност. Дейностите са 
подробно изброени, проблемът тук е, че читалището няма собствени приходи. Становището 
на комисията е докладът да бъде приет.

Разисквания по двадесет и трета точка нямаше.
По двадесет и 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 Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните 
читалища,  Решение № 48 по Протокол № 4/15.12.2015 г. и Докладна записка с вх. № 181 
от 15.03.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 160

1. Приема Доклад на НЧ „Селско събуждане – 1899” село Могилино за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2015 г.



30

Приложение: Доклад на НЧ „Селско събуждане – 1899” село Могилино за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната 
година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

Двадесет и четвърта точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 182/15.03.2016 г., относно: Доклад 

на НЧ „Зора – 1930” село Помен за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на 
читалищната дейност през 2015 г.

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

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

и туризма” разгледа на свое заседание доклада на НЧ „Зора-1930” село Помен. Дейността на 
читалището е насочена към опазване на традициите и удовлетворяване на културните 
потребности на населението. Основните читалищни дейности целят постигане на основните 
цели в дейността на читалището. С участието на жените от създадената през 2015 г. певческа 
група при читалището, която е сформирана през февруари 2015 и децата от основното 
училище и детската градина се отбелязват празниците и годишнините през 2015 г., 
пресъздават се обичаи и традиции, осъществяват се местните инициативи, застъпени в 
Програмата за развитие на читалището през 2015 г. Библиотеката разполага с интернет 
достъп, позволяващ актуално информационно обслужване на населението. Становището на 
комисията е докладът да бъде приет.

Разисквания по двадесет и четвърта точка нямаше.
По двадесет и 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 Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните 
читалища Решение № 48 по Протокол № 4/15.12.2015 г. и Докладна записка с вх. № 182 
от 15.03.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 161

1. Приема Доклад на НЧ „Зора – 1930” село Помен за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

Приложение: Доклад на НЧ „Зора – 1930” село Помен за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

Двадесет и пета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 183/15.03.2016 г., относно: Доклад 

на НЧ „Христо Ботев – 1927” село Широково за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата 
за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

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

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

и туризма” разгледа на свое заседание доклада на читалището в село Широково. В него е 
включен и финансов отчет, поради което становището на комисията е той да бъде приет.

Разисквания по двадесет и пета точка нямаше.
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По двадесет и 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 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища, Решение 
№ 48 по Протокол № 4/15.12.2015 г. и Докладна записка с вх. № 183 от 15.03.2016 г. със 
17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие

РЕШЕНИЕ
№ 162

1. Приема Доклад на НЧ „Христо Ботев – 1927” село Широково за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

Приложение: Доклад на НЧ „Христо Ботев – 1927” село Широково за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

Двадесет и шеста точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 184/15.03.2016 г., относно: Доклад 

на НЧ „Отец Паисий – 1912” село Острица за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата 
за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

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

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

и туризма” разгледа на свое заседание доклада на читалището в село Острица и го приема. 
Но имам само една препоръка към читалищното настоятелство да бъдат малко по-
настоятелни, за да може и това читалище да бъде включено в програмите за подобряване на 
МТБ.

Разисквания по двадесет и шеста точка нямаше.
По двадесет и 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 Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните 
читалища, Решение № 48 по Протокол № 4/15.12.2015 г. и Докладна записка с вх. № 184 
от 15.03.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 163

1. Приема Доклад на НЧ „Отец Паисий – 1912” село Острица за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

Приложение: Доклад на НЧ „Отец Паисий – 1912” село Острица за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

Двадесет и седма точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 185/15.03.2016 г., относно: Доклад 

на НЧ „Развитие – 1908” село Каран Върбовка за осъществената читалищна дейност и 
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изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата 
за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”:
И тази докладна записка беше разгледана на заседание на комисията. Становището е 

докладът за дейността на читалището в село Каран Върбовка да бъде приет.
Разисквания по двадесет и седма точка нямаше.
По двадесет и 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 Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация, във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните 
читалища, с Решение № 48 по Протокол № 4/15.12.2015 г. и Докладна записка с вх. № 
185 от 15.03.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 164

1. Приема Доклад на НЧ „Развитие – 1908” село Каран Върбовка за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

Приложение: Доклад на НЧ „Развитие – 1908” село Каран Върбовка за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната 
година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

Двадесет и осма точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 186/15.03.2016 г., относно: Доклад 

на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1902” село Кацелово за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата 
за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

По нея докладва: 
1. Светлозар Донев – Председател 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 Кацелово. Основната 
цел на читалището е да задоволява потребностите на гражданите, свързани с развитие и 
обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност на населението - 
читалището постига чрез осъществяване на библиотечна, художествено - творческа и 
културно - образователна дейност. Читалището разполага с фонд на библиотеката-12 385 
броя книги; набавена литература-80 броя-дарение; абонамент-1 брой; читатели-80 човека; 
посещения-2 000; заети библиотечни документи-3 540; информационно-тематични справки-
30; библиотеката разполага с компютър и принтер за потребители. Подробно са представени 
традиционните прояви – Бабинден - възпроизвеждане на обичая, общоселски  празник с 
музика, томбола и поздравления към Доктора; литературна вечер, посветена на живота и 
делото на В. Левски; зарязване на „ Илияновото лозе „ на Трифон Зарезан; празник на 
мартеницата - украсяване на мартенско дърво от децата от ДГ; фотоизложба, посветена на 
руско - турската война от 1877-1878 г.; отбелязване на международния ден на жената - 8 март 
и много други.

На 14.08.2015 г. се е провел Шестия събор на хърцоите. Сред гостите на събора е 
присъствал и известният изследовател на фолклора на хърцоите професор Анчо Калоянов. 

Киносалонът на читалището е най-големият в общината и разполага с 500 седящи 
места. В сградата са ситуирани и клубовете на самодееца и на пенсионера. В читалището има 
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постоянна галерия с картини на местни художници и е експонирана най - богатата хърцойска 
етнографска сбирка.

В сравнение с другите читалища в общината състоянието на сградата е добро, като се 
има предвид, че покрива е наскоро отремонтиран. През 2015 г. в детския отдел със собствени 
средства бе подменена дървената врата с алуминиева такава. За съжаление, читалището не 
генерира приходи, за да отремонтира амортизираните врати и прозорци в цялата сграда.
 Становището на комисията е представеният ни доклад да бъде приет.

Разисквания по двадесет и осма точка нямаше.
По двадесет и 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. , и т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища, Решение 
№ 48 по Протокол № 4/15.12.2015 г. и Докладна записка с вх. № 186 от 15.03.2016 г. със 
17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие

РЕШЕНИЕ
№ 165

1. Приема Доклад на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1902” село Кацелово за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

Приложение: Доклад на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1902” село Кацелово за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

Двадесет и девета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 187/15.03.2016 г., относно: Доклад 

на НЧ „Светлина – 1927” село Чилнов за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата 
за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”:
От Доклада на НЧ „Светлина – 1927” село Чилнов за осъществената читалищна 

дейност е видно, че се отбелязват всички празници, читалището разполага с богат 
библиотечен фонд, дейността на читалището се отразява активно и в социалните мрежи. 
Предоставен е и финансов отчет. По време на заседанието на комисията беше предоставен и 
снимков материал от проведените мероприятия към читалището. Към него има изградени 
фолклорни групи – група „Чилновски баби” с ръководител Стефка Атанасова; младежка 
фолклорна група „Чилновско настроение” с ръководител Галя Додева; Лазарска група; 
Коледарска група. От доклада е видно, че в село Чилнов кипи усилена дейност в читалището, 
поради което становището на комисията е докладът да бъде приет.

В разискванията по двадесет и девета точка участие взеха:
1. Галя Додева – Общински съветник:
Искам от това място да благодаря от името на читалищното настоятелство на всички 

самодейци, на всички жители на село Чилнов, които всеотдайно и активно участват в 
читалищния живот на селото. Ние се стремим и съм сигурна, че ще запазим читалището в 
Чилнов като храм.

След приключване на разискванията по двадесет и 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 на Общинския съвет, неговите 
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комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл. 26а, ал. 
5 от Закона за народните читалища, Решение № 48 по Протокол № 4/15.12.2015 г. и 
Докладна записка с вх. № 187 от 15.03.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 168

1. Приема Доклад на НЧ „Светлина – 1927” село Чилнов за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

Приложение: Доклад на НЧ „Светлина – 1927” село Чилнов за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2015 г.

Тридесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 188/15.03.2016 г., относно: 

Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в Община Две могили за 
периода 2016-2022 г.

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”:
В Община Две могили има изградени спортни традиции, а успехите на много 

спортисти в тази област допринасят за позитивния имидж на Общината. 
Настоящата Стратегия е изготвена в изпълнение на Закона за физическо възпитание и 

спорт, Правилника за прилагане на Закона за физическо възпитание и спорт и Националната 
стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012–2022 
г., както и във връзка с пълноценно взаимодействие между Община Две могили, спортните 
клубове и населението, за конкретизиране на приоритетите и целите по развитието на 
физическото възпитание и спорта в Общината за периода 2016-2020 г.

Основна цел на Общинската стратегия за развитието на физическото възпитание и 
спорта в Община Две могили 2016-2022 г. е подобряване на здравето и физическата годност 
на населението, както и постигането на високи спортни резултати от състезателите ни на 
държавно и световно равнище, чрез създаване на необходимите условия за системни 
занимания с физически упражнения и спорт. Основните задачи на стратегията са – да 
задоволява потребностите на населението от всички възрастови групи, пол и етнос от 
занимания за физическа активност и спорт; да изгради трайни навици за водене на 
здравословен начин на живот, движение, туризъм и спорт; да утвърди спорта като 
необходимост, като елемент, нужен за социално включване на всеки жител, форма на 
приобщаване към обществеността – възможност за социална активност на жителите на 
общината чрез здравословен начин на живот и двигателна култура; да създава условия и 
предлага възможности за спортуване и туризъм, с оглед пълноценен отдих, развлечение и 
емоционално обогатяване на личността; да развива и защитава нравствените ценности на 
спорта и човешкото достойнство, както и сигурността на всички участници в спортната 
дейност; да дава възможност за изява на млади таланти, да подкрепя инициативността и 
идейността и да стимулира тяхното развитие; подкрепа в развитието на професионално 
спортуващите, спортните клубове и/или в изграждането на спортни клубове; търсене на 
възможности за развитието на спорта за хора в неравностойно положение; да развива, 
подкрепя и стимулира доброволчеството във спорта; да развива и стимулира колективната 
спортна дейност като форма на общуване и одухотворяване на обществеността; да се дават 
възможности в подкрепа на обучението и развитието на спортни деятели /треньори и 
учители, съдии, организатори и други/, да се стимулира задържането на кадри и спортисти; 
да формират мотиви и критерии за обективна социална оценка на вложения труд и 
постигнатите резултати в тренировъчната и състезателната дейност на спортисти, треньори и 
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други специалисти в сферата на спорта; утвърждаване на спорта като хоби и/или занимание в 
свободното време сред децата и младежите като форма на превенция от социално 
изключване, отпадане от училище и други; търсене и реализиране на възможности за 
обогатяване и разширяване на материално-техническата спортна база, спортни дейности и 
инициативи, разширяване на партньорствата и други.

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

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

т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник №1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 188 от 15.03.2016 г. със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 167

1. Приема Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в Община Две 
могили за периода 2016-2022 г.

Приложение: Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в Община 
Две могили за периода 2016-2022 г.

Тридесет и първа точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 189/15.03.2016 г., относно: 

Преобразуване на ПГСС „К.А.Тимирязев” – Две могили.
По нея докладва: 
1. Димитър Димитров – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”:
С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното възпитание, 

обнародван в Държавен вестник, в бр. 79/13.10.2015 г. от 01.08.2016 г., следва да бъдат 
извършени промени, относно статута и финансирането на държавните професионални 
училища. В Община Две могили има една държавна Професионална гимназия по селско 
стопанство „К.А.Тимирязев” – Две могили, и съгласно предвидените промени, трябва да 
бъде прието решение за промяна на финансирането и статута на училището. Становището на 
комисията е предложеният проект на решение да бъде приет.

В разисквания по тридесет и първа точка участие взеха:
1. Светлозар Донев – Общински съветник:
Беше проведено общо събрание на училищното настоятелство и до много късно 

вечерта обсъждахме всичко това, което се случва в момента. За съжаление фактите са такива 
и нещата трябва да се случат така или иначе. За да бъдат по-изчистени нещата предлагам в 
това решение да се добави нова точка 3 със следния текст: „Дава съгласие за придобиване 
общинска собственост на управляваните имоти и вещи от ПГСС „К.А.Тимирязев” след 
преобразуването им от публично-държавна в публично – общинска собственост без да 
промени предназначението и съгласно § 9, ал. 7 от Преходните и заключителни разпоредби 
на Закона за предучилищното и училищното образование”, а т. 3 да стане т. 4.

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината:
Напълно съм съгласен с предложението на г-н Донев. Искам само от тук да кажа на 

всички и да Ви успокоя, че на територията на Общината остават и двете училища действащи. 
Аз няма да закривам нито едното, нито другото училище. Трябва да има конкуренция, трябва 
и да се направят оценки на децата как се реализират след като завършат. Училището има 
възможности за финансиране, ще създадем условие за запазване на това училище.

3. Румен Марков – Общински съветник:
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Ще направим всичко необходимо каквото се иска от нас за запазване на това училище 
работещо. Имате пълната ни подкрепа.

След приключване на разискванията по тридесет и първа точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник 
№1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 189 от 
15.03.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 1 (един) глас 
„Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 168

1. Приема промяната в статута на ПГСС „К. А. Тимирязев” – Две могили от държавно в 
общинско училище да се осъществи с влизането в сила на Закона за предучилищното и 
училищното образование на 01.08.2016 година.

2. Преминаването на ПГСС „К. А. Тимирязев” – Две могили от държавно финансиране 
към финансиране от община Две могили да се извърши съобразно Закона за предучилищно и 
училищно образование от 01.01.2017 година.

3. Дава съгласие за придобиване общинска собственост на управляваните имоти и вещи 
от ПГСС „К.А.Тимирязев” след преобразуването им от публично-държавна в публично – 
общинска собственост без да промени предназначението и съгласно § 9, ал. 7 от Преходните 
и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование.

4. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
по изпълнение на решенията.

Тридесет и втора точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 190/15.03.2016 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили по Програма INTERREG V-A Румъния – България.
По нея докладва: 
1. Севгюл Юмерова – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Община Две могили  ще кандидатства по Програма INTERREG V-A Румъния – 

България. Наименованието на проекта е „Повишаване на капацитета на общините за 
природни и предизвикани от човека бедствия в трансграничния регион Русе - Гюргево, чрез 
подобряване на системата за управление на риска и предимно да се използват спонтанните 
доброволци (благотворителност/доброволство)”. Проекта ще включва изграждане на 
Автоматизирана система за оповестяване координация и управление на доброволци, малка 
механизация, оборудване и помощи при бедствия. Изпълнението на проекта, ще доведе до:

 Създаване на широко достъпна автоматизирана система за обявяване (заявяване) на 
възможности (способности), и доброволно предоставяне на определен ресурс в интерес на 
бедстващи. 

 Надграждане на способностите на органите на местната изпълнителна власт за 
справяне в условия на природни и предизвикани от човека бедствия при издирване, 
спасяване и ликвидиране на последствията от тях.

 Създаване на условия и капацитет за своевременно изясняване и оценка на 
ситуацията и вземане на адекватните на нея управленски решения.

 Съкращаване на времето за въвеждане на допълнителни ресурси, и като резултат за 
издирване и спасяване на пострадали. 

 Постигане на минимален период на възстановяване на нормалния ритъм на живот в 
засегнатите и урбанизирани територии и дейността на обектите от критичната 
инфраструктура. 

 Осигуряване на хармонично и съответстващо на решенията на съответния кмет на 
община въвеждане и използване на доброволците и получените (предоставените) други 
ресурси.
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 Създаване и използване на методика за изграждане и развитие на система за 
обучение на населението, органите на изпълнителната власт и други организации в кризисни 
ситуации; 

 Лесен достъп чрез комуникационна програма за подобряване информираността на 
обществото за защита при бедствия.

 Създаване и използване на автоматизирана информационна система с база данни 
съдържаща информация за брой, способности и време на разположение на спонтанните 
доброволци, модул за онлайн обучение и проверка на знанията и модул за комуникация.

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

Разисквания по тридесет и втора точка нямаше.
По тридесет 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 Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 190 от 15.03.2016 г. със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 169

1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства с проект „Increasing the 
capacity of municipalities to natural and manmade disasters in the border region Ruse - Giurgiu, by 
improving the system for risk management and predominantly use spontaneous volunteers 
(VOLUNTEER/DOBROVOLETZ)” („Повишаване на капацитета на общините за природни и 
предизвикани от човека бедствия в трансграничния регион Русе - Гюргево, чрез подобряване 
на системата за управление на риска и предимно да се използват спонтанните доброволци 
(благотворителност/доброволство)” ) по Програма INTERREG V-A Румъния – България.

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

Тридесет и трета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 191/15.03.2016 г., относно: 

Допълнение и изменение на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.”
По нея докладва: 
1. Стефан Димитров – 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 настоящата докладна записка. Община Две 
могили има намерение да кандидатства по Програма за развитие на селските райони 2014-
2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, по 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници и спестяване на енергия”, за което е необходимо нашето решение. 
Дейностите по проекта не са включени в Плана за развитие на Община Две могили 2014-
2020 г., което налага да се направи допълнение и изменение на същия. Становището на 
комисията е предложеният проект на решение да бъде приет.

В разискванията по тридесет и трета точка участие взеха:
1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:
Аз искам да направя едно предложение за допълнение на предложеният ни проект на 

решение, а именно в т. 3 след края на изречението да се добави „за посочените мерки в т. 1 и 
т. 2 от настоящото решение”, за да стане по-ясно.

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината:
Съгласен съм с предложението на г-н Георгиев.
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След приключване на разискванията по тридесет и трета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 
1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 191 от 
15.03.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 170

1. Допълва Приоритет 3. „Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и 
подобряване на жизнената среда”, цел 3.1. „Подобряване на социалната инфраструктура на 
общината”  от Плана за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г., а именно:

 точка 3.1.12. „Обновяване на зелена разделителна ивица по бул. „ България” в 
поземлен имот 20184.1.2621 в гр. Две могили”;

 точка 3.1.13. „Обновяване на зелена разделителна ивица по бул. „ България” в 
поземлен имот 20184.1.2863 в гр. Две могили”;

 точка 3.1.14. „Обновяване и изграждане на парково пространство в поземлен 
имот 20184.1.2617 в гр. Две могили”;

 точка 3.1.15. „Обновяване и  изграждане на парково пространство в поземлен 
имот 20184.1.18 в гр. Две могили”;

 точка 3.1.16. „Обновяване на парк с паметник в имот -ІV в кв.20 в с. Острица”;
 точка 3.1.17. „Изграждане на парково пространство в имот-І в кв.22 в с. 

Кацелово”;
 точка 3.1.18. „Обновяване на парково пространство в имот в кв.17 находящ се 

м/у ОК41,ОК 42,ОК45и ОК46 в с. Батишница”.
2. Изменя Приоритет 3. „Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и 

подобряване на жизнената среда”, цел 3.1. „Подобряване на социалната инфраструктура на 
общината” от Плана за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г., а именно:

 точка 3.1.2. „Ремонт и реконструкция на парк с паметник – с. Широково” става 
„Обновяване на парк с паметник в имот м/у ОК42,ОК83,ОК35 и ОК134 в с. Широково”.

3. Общински съвет Две могили дава съгласие Община Две могили да кандидатства по 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” за 
посочените мерки в т. 1 и т. 2 от настоящото решение.

4. Удостоверява, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за  
развитие на Община Две могили 2014-2020 г.

5. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението на Общинския съвет. 

Тридесет и четвърта точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 192/15.03.2016 г., относно: 

Допълнение на „План за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г.”
По нея докладва: 
1. Димитър Димитров – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”:
Община Две могили ще кандидатства по Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, по 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 
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възобновяеми източници и спестяване на енергия”, за което е необходимо нашето решение. 
Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет.

В разискванията по тридесет и четвърта точка участие взеха:
1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:
Тук искам да направя същото предложение, като при предходната докладна записка, а 

именно в т. 2 след края на изречението да се добави „за посочените мерки в т. 1 от 
настоящото решение”, за да стане по-ясно.

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината:
Съгласен съм с предложението на г-н Георгиев.
След приключване на разискванията по тридесет и четвърта точка от дневния 

ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 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. № 192 от 
15.03.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) глас 
„Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 171

1. Допълва Приоритет 3. „Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и 
подобряване на жизнената среда”, цел 3.1. „Подобряване на социалната инфраструктура на 
общината”  от Плана за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г., а именно:

 точка 3.1.19. „Благоустрояване на гробищен парк в поземлен имот № 
20184.7.134 в гр. Две могили”;

 точка 3.1.20. „Благоустрояване на гробищен парк в поземлени имоти № 
20184.6.260, № 20184.6.258, № 20184.6.257 в гр. Две могили”.

2. Общински съвет Две могили дава съгласие Община Две могили да кандидатства по 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” за 
посочените мерки в т. 1 от настоящото решение.

3. Удостоверява, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за 
развитие на Община Две могили 2014-2020 г.

4. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението на Общинския съвет. 

Тридесет и пета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 194/16.03.2016 г., относно: 

Безвъзмездно предоставяне на моторно превозно средство на Търговско дружество „Черни 
Лом 2008” – ЕООД град Две могили.

По нея докладва: 
1. Галя Додева – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти 

на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”:
Община Две могили е собственик на лек автомобил ФОЛКСВАГЕН 253, с 

регистрационен номер Р 9598 РА, двигател № KY057229, рама № WV2ZZZ25ZLH020219, 
година на производство 1989. Във връзка с постъпило искане от Управителя на Търговско 
дружество „Черни Лом 2008” – ЕООД град Две могили за предоставяне на автомобила 
следва да вземем решение за предоставяне на същия. Становището на комисията е 
предложеният проект на решение да бъде приет, като предлага основанията: чл. 243, чл. 244, 
чл. 245, чл. 247, чл. 248 и чл. 249 от Закона за задълженията и договорите да се заличат, а т. 1 
да придобие следния текст: Дава съгласие да бъде предоставено безвъзмездно право на 
ползване за срок от 4 (четири) години на лек автомобил ФОЛКСВАГЕН 253, с 
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регистрационен номер Р 9598 РА, двигател № KY057229, рама № WV2ZZZ25ZLH020219, 
1989 година на производство, на Търговско дружество „Черни Лом 2008” – ЕООД град Две 
могили.

В разискванията по тридесет и пета точка участие взеха:
1. Божидар Борисов – Кмет на Общината:
Съгласен съм с направеното предложение от Комисията по „Предотвратяване и 

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

2. Ивайло Пенев – Общински съветник:
Да се надяваме, че след като му бъде предоставен автомобил на Управителя на 

Търговското дружество, той ще може да обикаля с него по улиците и да види къде се 
намират контейнерите му, защото той все още не знае това. Аз и г-н Донев бяхме 
потърпевши – два дни нямаше кой да ни изхвърли кофите.

След приключване на разискванията по тридесет и пета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 12 ал. 4 от Закона 
за общинската собственост, чл. 34 ал. 3 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две 
могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 194 от 16.03.2016 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) глас „Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 172

1. Дава съгласие да бъде предоставено безвъзмездно право на ползване за срок от 4 
(четири) години на лек автомобил ФОЛКСВАГЕН 253, с регистрационен номер Р 9598 РА, 
двигател № KY057229, рама № WV2ZZZ25ZLH020219, 1989 година на производство, на 
Търговско дружество „Черни Лом 2008” – ЕООД град Две могили.

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението по т. 1.

3. В тридневен срок от изпълнението на решението, да се представи екземпляр от 
сключения договор в Общински съвет.

Тридесет и шеста точка от дневния ред:
Докладна записка от Исмет Рийзаев с вх. № 195/16.03.2016 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов за периода за 
2015 г., и проблемите, които стоят пред него.

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”:
Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 

нормативна уредба” разгледа на свое заседание представената ни информация за резултатите 
от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов за периода за 2015 г., и проблемите, които 
стоят пред него. Информацията за дейността на Кмета на селото е много подробно написана, 
поради което становището на комисията е тя да бъде приета.

В разискванията по тридесет и шеста точка участие взеха:
1. Христина Ефтимова – Общински съветник:
Тъй като никъде в информацията не е записано какъв е % на събираемост на МДТ, 

искам да попитам Кмета на Кметство село Чилнов, ако има готов отговор да ми каже – До 
момента какъв е процента на събираемост на местните данъци и такси в селото?

2. Исмет Рийзаев – Кмет на Кметство село Чилнов:
Не съм подготвен и в момента не мога да Ви отговоря на този въпрос.
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След приключване на разискванията по тридесет и шеста точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 
1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация във връзка с Решение № 48 по 
Протокол № 4/18.12.2015 г. и Докладна записка с вх. № 195 от 16.03.2016 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) глас „Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 173

1. Приема Информацията за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Чилнов за 2015 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Чилнов за 2015 г. и проблемите, които стоят пред него.

Тридесет и седма точка от дневния ред:
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 198/16.03.2016 г., относно: 

Прегласуване на т. 2 от Решение № 122 по протокол № 7/19.02.2016 г. на Общински съвет – 
Две могили. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”:
С Решение № 122 по Протокол № 7/19.02.2016 г. на Общински съвет – Две могили 

освободихме Александър Иванов като управител на „Черни Лом 2008” ЕООД. На неговото 
място избрахме Кънчо Кънев. По предложение на комисията, изборът беше направен с тайно 
гласуване. С това си наше действие ние не сме се съобразили с чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, 
който указва, че решенията по чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА за приемане на решения относно 
създаване, преубразуване и прекратяване на нърговски дружества с общинско имущество и 
избиране на представителите на общината в техните органи се приемат с поименно 
гласуване. Тъй като фактическите основания за приемане на решението не съответстват на 
правните, това се отразява на процедурата по приемане на решението в т. 2, относно избора 
на управител като орган на търговското дружество. Пропускът в процедурата по избор на 
управител на „Черни Лом 2008” ЕООД следва да се отстрани с ново поименно гласуване на 
т. 2 от Решение № 122 от Общински съвет – Две могили. Становището на комисията е 
предложеният ни проект на решение да бъде приет.

Разисквания по тридесет и седма точка нямаше.
По тридесет и седма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 3 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 198 от 16.03.2016 г. с 10 (десет) гласа „За”, 3 
(три) гласа „Против” и 4 (четири) гласа „Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 174

1. Избира за управител на общинско еднолично търговско дружество „Черни Лом 
2008” ЕООД – гр. Две могили, ЕИК 200223749, със седалище и адрес на управление гр.Две 
могили, общ. Две могили, област Русе, ул. ”Цар Симеон” № 26: КЪНЧО СТАНЧЕВ КЪНЕВ 
с постоянен адрес гр. Две могили, община Две могили, област Русе, ул. „Възраждане” № 8.

Тридесет и осма точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 205/16.03.2016 г., относно: 

Приемане на общински план за противодействие на тероризма в Община Две могили.
По нея докладва: 
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1. Ивайло Пенев – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”:

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание 
представеният ни общински план за противодействие на тероризма в Община Две могили. 
Планът е много подробен, в него са включени обектите: „Органика България” ЕООД – село 
Батишница; „Глоубиндъстриз” ЕООД – село Батишница; „Ф+С Агро” ООД – база Две 
могили; „Дунарит” АД – база Две могили; яз. Баниска – село Баниска; яз. Каран Върбовка – 
село Каран Върбовка; Газстанзия и бензиностанция на „Краси ойл” в село Кацелово и град 
Две могили; бензиностанция „Петрол” – град Две могили. Лично мое мнение е, че трябва да 
се помисли за включването в плана и на бензиностанцията, която е в близост до фирма 
„Жокей” ООД. Като цяло становището на комисията е предложеният ни общински план за 
противодействие на тероризма в Община Две могили да бъде приет.

2. Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”:

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, спорта 
и туризма” също разгледа на свое заседание предложеният ни план за противодействие на 
тероризма в Община Две могили. Необходимо е тоза план да се даде на всички 
второстепенни разпоредители с бюджетни средства. От Министерството на образованието 
излезе ново разпореждане да се търсят лицензирани фирми за охрана на училищата и ние 
трябва да търсим средства за това. Становището на комисията е планът да бъде приет.

Разисквания по тридесет и осма точка нямаше.
По тридесет и осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 9, ал. 11 от Закона за защита при бедствия и Докладна 
записка с вх. № 205 от 16.03.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас 
„Против” и 0 (нула) глас „Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 175

1. Приема Общински план за противодействие на тероризма в Община Две могили.
Приложение: Общински план за противодействие на тероризма в Община Две 

могили.
Тридесет и девета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 206/16.03.2016 г., относно: 

Изменение на т. 3 и т. 4 от Решение № 34 по Протокол № 3 от 04.12.2015 г. на Общинския 
съвет Две могили.

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”:
Читалищното настоятелство към Народно читалище „Никола Й. Вапцаров 1914” село 

Баниска ще кандидатства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по мярка 
7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 
спестяване на енергия”. Ние взехме решение на свое заседание, проведено през м. декември 
2015 г., което бе променено с последващо решение през м. март 2016 г. Сега е необходимо да 
бъде извършена нова промяна в т. 3 и т. 4 на Решение № 34 по Протокол № 3 от 04.12.2015 г. 
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Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със становище 
предложеният ни проект на решение да бъде приет.

Разисквания по тридесет и девета точка нямаше.
По тридесет и девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, 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. № 206 от 16.03.2016 г. със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) глас „Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 176

1. Изменя т. 3 и т. 4 от Решение № 34 по Протокол № 3 от 04.12.2015 г. на Общински 
съвет – Две могили, като придобиват следния вид: 

т. 3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 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. 6, ал.1 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе преобразува от 
публична общинска собственост в частна общинска собственост общински имот, 
представляващ Народно читалище „Н. Й. Вапцаров 1914”- двуетажна масивна сграда, 
строена 1962 г., със застроена площ от 660 м2, ситуирана в ПИ –520, в кв. 56 по 
регулационния план на с. Баниска, област Русе. 

т. 4. На основание чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с  чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, 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. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 35, 
ал. 1, т. 3, пр. 1 от Наредба №  7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти 
и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе във връзка с 
изискванията на Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници и спестяване на енергия, на ПРСР 2014-2020 г. за условията и реда 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7 на ПРСР 2014-2020 г. на 
Министерство на земеделието и храните,  възлага на кмета на община Две могили да 
разпореди в съответствие с нормативните актове да се учреди безвъзмездно право на строеж 
и право на ползване за срок от 10 години в полза на Народно читалище „Н. Й. Вапцаров - 
1914.” – ползващо сграда „Културен дом“, находяща се в ПИ № 520, кв. 56  по 
регулационния план на с. Баниска, община Две могили, област Русе и на архитекта на 
община Две могили, да подготви необходимите документи, в това число и разрешение за 
строеж. След изтичане на 10 годишния срок, Община Две могили придобива безвъзмездно 
правото на собственост върху изграденото от Читалището.

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

Четиридесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 199/16.03.2016 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Цанка Василева Маринова, живееща в град Две могили, 
на улица „Александър Стамболийски” № 16.

По нея докладва: 
1. Велко Иванов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”:
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Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
постъпилата молба на Цанка Василева Маринова, живееща в град Две могили за отпускане 
на еднократна финансова помощ. В молбата си г-жа Маринова твърди, че двамата със 
съпруга си – Марин Йосифов Маринов са безработни. Нямат никакви доходи, парите не им 
стигат за нищо, нито за отопление, нито за сметки и храна. Становището на комисията е 
молбата да не бъде удовлетворена, тъй като тя не отговаря на условията записани в 
наредбата.

Разисквания по четиридесета точка нямаше.
По четиридесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 
помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при 
пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия 
и други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 199 
от 16.03.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 177

1. Отказва да бъде отпусната на Цанка Василева Маринова, живееща в град Две 
могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16 еднократна финансова помощ.

Четиридесет и първа точка от дневния ред:
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 200/16.03.2016 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Марин Йосифов Маринов, живеещ в град Две могили, на 
улица „Александър Стамболийски” № 16.

По нея докладва: 
1. Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”:
Комисията разгледа на свое заседание и тази молба, която е идентична с предходната 

и излезе със становище тя да не бъде уважена, тъй като не отговаря на изискванията на 
наредбата.

Разисквания по четиридесет и първа точка нямаше.
По четиридесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 
помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при 
пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия 
и други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 200 
от 16.03.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 178

1. Отказва да бъде отпусната на Марин Йосифов Маринов, живеещ в град Две могили, 
на улица „Александър Стамболийски” № 16 еднократна финансова помощ.

Четиридесет и втора точка от дневния ред:
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Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 201/16.03.2016 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Борил Василев Петков, живеещ в град Две могили, на 
улица „Вихрен” № 14.

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

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

молбата на г-н Петков и излезе със становище тя да не бъде удовлетворена, тъй като не 
отговаря на условията.

Разисквания по четиридесет и втора точка нямаше.
По четиридесет 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 Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 
помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при 
пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия 
и други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 201 
от 16.03.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 179

1. Отказва да бъде отпусната на Борил Василев Петков, живеещ в град Две могили, на 
улица „Вихрен” № 14 еднократна финансова помощ.

Четиридесет и трета точка от дневния ред:
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 202/16.03.2016 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Фемие Халилова Мехмедова, живееща в град Две 
могили, на улица „Цариград” № 4.

По нея докладва: 
1. Христина Ефтимова – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

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

заседание и също излезе със становище тя да не бъде удовлетворена.
Разисквания по четиридесет и трета точка нямаше.
По четиридесет и трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 
помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при 
пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия 
и други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 202 
от 16.03.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 180

1. Отказва да бъде отпусната на Фемие Халилова Мехмедова, живееща в град Две 
могили, на улица „Цариград” № 4 еднократна финансова помощ.

Четиридесет и четвърта точка от дневния ред:
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Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 203/16.03.2016 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Даниела Недкова Димитрова, живееща в село Кацелово, 
на улица „Тончо Стисков” № 29.

По нея докладва: 
1. Димитър Димитров – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални 

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

молбата на г-жа Димитрова. Тук става въпрос за дете, което страда от сърдечно заболяване и 
е необходимо да му се извърши контролен преглед в град София. Миналата година 
Общинският съвет е отпуснал помощ, представени са необходимите оправдателни 
документи за разходване на средствата, поради което становището на комисията е молбата 
да бъде уважена.

2. Николай Христов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-жа 

Димитрова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 100 лева.

Разисквания по четиридесет и четвърта точка нямаше.
По четиридесет и четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане 
на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 
пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна 
записка с вх. № 203 от 16.03.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 181

1. Отпуска на Даниела Недкова Димитрова, живееща в село Кацелово, на улица 
„Тончо Стисков” № 29 еднократна финансова помощ в размер на 100 (сто) лева.

2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които да 
е видно, как е изразходвала отпуснатите и средства. В случай, че не представи такива, следва 
да ги възстанови.

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

Четиридесет и пета точка от дневния ред:
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 204/16.03.2016 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Петя Любенова Антонова, живееща в село Баниска за 
раждане на второ дете – Йолина Йорданова Иванова.

По нея докладва: 
1. Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване и социални 

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

молбата за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете на г-жа Антонова. 
Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са представени в срок и 
са редовно, поради което становището на комисията е молбата да бъде уважена.

2. Николай Христов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-жа 

Антонова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за 
раждане на второ дете в размер на 250 лева.
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Разисквания по четиридесет и пета точка нямаше.
По четиридесет и пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.2, чл. 9, т. 1, 
чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на 
дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 
произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета 
на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 204 от 16.03.2016 г. със 
17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие

РЕШЕНИЕ
№ 182

1. Отпуска на Петя Любенова Антонова, живееща в село Баниска, община Две 
могили, област Русе, на улица „Индже Войвода” № 7 еднократна финансова помощ в размер 
на 250 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Йолина Йорданова Иванова, 
родена на 23.02.2016 г.

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

Четиридесет и шеста точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Димитров с вх. № 211/21.03.2016 г., относно: 

Изменение на т. 3 и т. 4 от Решение № 88 по Протокол № 6 от 29.01.2016 г. на Общински 
съвет Две могили.

По нея докладва: 
1. Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка, 

касаеща изменение на т. 3 и т. 4 от Решение № 88 по Протокол № 6 от 29.01.2016 г. на 
Общински съвет Две могили. Тук изменението се налага, тъй като квадратурата посочена в 
АОС, който е представен към момента на вземане на решението не съответства на тази, 
която е в действителност.  Становището на комисията е предложеният ни проект на решение 
да бъде приет.

В разискванията по четиридесет и шеста точка участие взеха:
1. Ивайло Пенев – Общински съветник:
Видно е, че читалище Батишница тръгва по стъпките на читалище Баниска. Нека се 

обърне внимание на консултантите да оглеждат нещата малко по-прецизно. Вече четвърти 
месец ние правим изменения на решенията.

2. Христина Ефтимова – Общински съветник:
Г-н Пенев, в момента правим всичко възможно Общината да успее да усвои 

средствата и да бъдат направени тези ремонти на читалищата. Не разбирам защо 
Общинските съветници през цялото време трябва да рубтаем, защото тук грешката не е на 
консултантите. В крайна сметка ние се кълнахме да работим за благото на Общината и не е 
редно за поставяме сега такива въпроси – защо внасяме извънредна докладна записка, 
извънредно заседание или комисия и т.н. Нещата трябва да се случат и ако е необходимо и 
10 пъти ще променяме решението. Просто искам малко търпение от всички вас.

3. Николай Христов – Общински съветник:
Изключително сериозно подходих при разглеждането на извънредната докладна 

записка. Какво констатирах – дата на съставяне на новия акт е 17.02.2016 г., датата на 
вписване е 23.02.2016 г… На 23.03.2016 г. ни свикват на извънредна комисия, за да 
разгледаме докладната записка. Каква е причината, поради която тази докладна записка не 
беше внесена в срока, в който трябваше?
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4. Ивайло Пенев – Общински съветник:
Никой няма нищо против да станат проектите, както виждате всички гласуват ЗА 

читалищата. Просто казах да се обърне внимание на консултантите, да внимават повече при 
работата си. Нека по-обстойно се преглеждат нещата, ние ще приемаме решения колкото е 
необходимо.

След приключване на разискванията по четиридесет и шеста точка от дневния 
ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 211 от 
21.03.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие

РЕШЕНИЕ
№ 183

1. Изменя точка 3 от Решение № 88 по Протокол № 6 от 29.01.2016 г. на Общински 
съвет Две могили, където цифрата „2 100 кв.м. (две хиляди и сто квадратни метра)” се заменя 
с цифрата „2 490 кв.м. (две хиляди четиристотин и деветдесет квадратни метра)”.

2. Изменя точка 4 от Решение № 88 по Протокол № 6 от 29.01.2016 г. на Общински 
съвет Две могили, където думите „срок от 7 (седем) години” се заменят с думите „срок от 10 
(десет) години”. След края на изречението се добавя ново изречение със следния текст: 
„След изтичане на 10 годишния срок, Община Две могили придобива безвъзмездно правото 
на собственост върху изграденото от Читалището”.

3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението на Общинския съвет.

Четиридесет и седма точка от дневния ред:
Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.
1. Николай Христов – Общински съветник:
Преди време бях задал въпрос на Кмета на Общината, относно зимното почистване – 

доволен ли е от почистването след падналия сняг, кои са фирмите, почиствали града ни, 
съответно какво е платено на фирмите. Отговорът, който получих на 01.03.2016 г., т. е. 2 
месеца, след като съм задал въпроса, липсва всякаква конкретика. Хората ги интересува 
фирмите дали са санкционирани, които почистваха централната част на града, съответно на 
коя фирма каква сума е платена и дали е санкционирана. Държа да получа конкретен отговор 
на този въпрос. Въпросите се задават, за да получаваме точни и адекватни отговори, а не 
след два месеца да получаваме някакъв отговор, който на никого не върши никаква работа.

2. Бисер Йончев – Зам.-кмет на Общината:
Отговорът, който е даден на г-н Христов е на база на точния въпрос, който е задал. С 

тези допълнителни въпроси ще му бъде отговорено допълнително.
Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:
Поради изчерпване на дневния ред, закривам деветото заседание на новоизбрания VІI 

– ми Общински съвет в Община Две могили. 

Протоколът е изготвен на 31.03.2016 г. и отпечатан в 3 екз.
Екз. № 1 – към Папка № ……..
Екз. № 2 – за Кмет на Община. 
Екз. № 3 – за Областен управител.

МД/МД
         Председател Общинския съвет – Две могили: 
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_________________ (Байчо Петров Георгиев)


