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

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

Екз. № 1 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 24 
 

Днес, 24 март 2017 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна двадесет и четвъртото редовно заседание на VІI – мия Общински съвет – 
Две могили. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет:  
На заседанието на Общинския съвет от общо 17 (седемнадесет) общински 

съветника, присъстват 16 (шестнадесет). 
Отсъства: Велко Иванов Иванов. 

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

В работата му ще вземат участие: Божидар Борисов – кмет на Община Две могили, 
Красимира Русинова – зам.-кмет на Община Две могили, Йордан Борисов – Обществен 
посредник на Общината, Представител на Областна администрация град Русе, служители 
от Общинска администрация. 

 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, дневният ред за настоящото редовно заседание Ви е раздаден 

предварително. 
Преди да Ви дам думата по него, искам да Ви съобщя, че след насрочване на 

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

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 182/21.03.2017 г., относно: 
Допълнение на Решение № 459 взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 23/28.02.2017 г. 

2. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 184/22.03.2017 г., относно: 
Върнато за ново разглеждане наше Решение № 473 по Протокол № 23/28.02.2017 г. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 185/22.03.2017 г., относно: 
Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Общината. 

Предлагам те да станат т. 28, 29 и 30, а т. 28 от проекта за дневен ред – да стане 
съответно т. 31. 

 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Няма. 
Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, в който включваме 

съответно нови т. 28, т. 29 и т. 30 с изброените от мен по-горе докладни записки, по които 
имат готовност да докладват г-н Георги Георгиев; г-жа Галя Додева и г-жа Христина 
Ефтимова, в следствие на което т. 28 става съответно т. 31, моля да гласува с вдигане на 
ръка? 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 

0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” прие следния  
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 145/24.02.2017 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на 
обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на община Две 
могили, област Русе. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 147/01.03.2017 г., относно: 

Одобряване на средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 
2018 – 2020 г. 

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

финанси”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 149/08.03.2017 г., относно: 
Приемане на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския плана за 
развитие 2014-2020 г. на Община Две могили” за 2016 г. 

Докладва: Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 153/13.03.2017 г., относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост в град Две могили. 
Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и 

други дейности”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 154/13.03.2017 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”. 
6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 155/13.03.2017 г., относно: 

Допълнение на „План за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г.”. 
Докладва: Георги Георгиев – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 158/14.03.2017 г., относно: 

Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Свети Свети Кирил и Методий - 1919" – град 
Две могили в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община 
Две могили през 2016 година. 

Докладва: Стефан Димитров – секретар на Комисията по „Образование, 

култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 159/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1914" – село Баниска в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2016 година. 

Докладва: Румен Драков – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 160/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Пробуда – 1927" – село Батишница в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2016 година. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 161/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
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средства през предходната година от НЧ "Христо Ботев – 1928" – село Бъзовец в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2016 година. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 162/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Развитие – 1908" – село Каран Върбовка в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2016 година. 

Докладва: Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, 

култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 163/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Селско събуждане – 1899" – село Могилино в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2016 година. 

Докладва: Стефан Димитров – секретар на Комисията по „Образование, 

култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 164/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Отец Паисий – 1912" – село Острица в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2016 година. 

Докладва: Стефан Димитров – секретар на Комисията по „Образование, 

култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 165/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Зора – 1930" – село Помен в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2016 година. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 166/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Христо Ботев – 1927" – село Широково в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2016 година. 

Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 167/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Светлина – 1927" – село Чилнов в изпълнение 
на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2016 
година. 

Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 168/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1902" – село Кацелово в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2016 година. 

Докладва: Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, 

култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
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18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 169/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община Две 
могили за 2016 година. 

Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 170/14.03.2017 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 2016 г. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и 

други дейности”. 

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 171/14.03.2017 г., относно: 
Допълнение на годишен план за ползване на дървесина в Община Две могили 2017 г. 

Докладва: Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 172/14.03.2017 г., относно: 
Осигуряване на дърва за огрев на общински и обществени учреждения за отоплителен 
сезон 2017-2018 г. и определяне на продажна цена на дърва за огрев за населението на 
Община Две могили. 

Докладва: Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

          Румен Марков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 177/15.03.2017 г., относно: 
Изменение на т. 1 от Решение № 32 взето на заседание на Общински съвет град Две 
могили с Протокол № 3/04.12.2015 г. 

Докладва: Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 179/17.03.2017 г., относно: 
Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2018 
г. в Община Две могили. 

Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

24. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 173/15.03.2017 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Силвен Бедри Зюлкярова, 
живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Ейлин Фаик Зюлкярова. 

Докладва: Христина Ефтивова – член на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

25. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 174/15.03.2017 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Юзлем Недрет Ахмед, живееща в 
село Чилнов за раждане на първо дете – Берк Ахмед Ахмед. 

Докладва: Байчо Георгиев – председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

26. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 175/15.03.2017 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Стефанка Ангелова Симеонова, 
живееща в село Кацелово, на улица „Родопи” № 61. 

Докладва: Байчо Георгиев – председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 
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27. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 176/15.03.2017 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мюмюне Ахмедова Мехмедова, 
живееща в село Кацелово, на улица „Родопи” № 49. 

Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

28. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 182/21.03.2017 г., относно: 
Допълнение на Решение № 459 взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 23/28.02.2017 г. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

29. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 184/22.03.2017 г., 

относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 473 по Протокол № 23/28.02.2017 
г. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

30. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 185/22.03.2017 г., относно: 
Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Общината. 

Докладва: Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

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

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 145/24.02.2017 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на 
обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на община Две 
могили, област Русе. 

По нея докладва:  

1. Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Във връзка с влизане в сила на разпоредбата на чл. 33а от Наредба № 3 за 
поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на 
територията на Община Две могили, съгласно която след 01.03.2017 г, се забранява 
отглеждането на всякакъв вид селскостопански животни в жилищните зони, извън 
допустимите норми за брой и вид, Община Две могили писмено е уведомила всички 
засегнати животновъди (55 животновъда), че след тази дата, отглеждането на по-голям 
брой селскостопански животни в жилищните територии от посочените в Наредба № 3 на 
Общински съвет - Две могили, ще се счита за нарушение на чл. 33а, ал. 3 от същата, като 
нарушението ще се наказва с налагане на глоба в размер от 50 до 5 000 лева. В отговор на 
това по-голямата част от животновъдите (32 животновъда) писмено са поискали от 
Община Две могили срокът, с който се забранява отглеждането на селскостопански 
животни в жилищните зони извън допустимите норми, да бъде удължен с още една 
година. В мотивите си животновъдите изтъкват следните причини: 

1. Отглеждането на животни за тях и семействата им, се явява единствен източник 
на доходи. Намаляването на броя им ще доведе до невъзможността да кандидатстват за 
субсидии пред Държавен фонд „Земеделие”. Създаването на нов животновъден обект 
извън чертите на жилищната територия, който да отговаря на съвременните изисквания е 
свързано с големи разходи, които в момента са непосилни за тях.  

2. Проблем е също и липсата на подходящи терени, тъй като бившите обори са 
изцяло разрушени, а те се явявали единственото място, на което може да се изградят нови 
животновъдни обекти. В същото време до тях не е подсигурено електроснабдяване и 
водоснабдяване.  

3. Налагането на глоба допълнително ще влоши финансовото им състояние и няма 
да е в полза на никого. 
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Наложените ограничения в Наредба № 3, към 19.02.2016 г. са засягали общо 71 
животновъдни обекта на територията на цялата община, от които 46 обекта с над 3 броя 
говеда и 25 броя обекта с над 10 броя дребни преживни животни. През едногодишния 
„гратисен период” броят на засегнатите обекти е спаднал до 54, от които 33 обекта с над 3 
броя говеда и 21 броя обекта с над 10 броя дребни преживни животни. Причините за спада 
са от различно естество:  

- Закрити животновъдни обекти – 8 бр.; 
- Починали собственици на животновъдни обекти – 2 бр.; 
- Животновъдни обекти, изнесени извън чертите на населените места – 4 бр.; 
- Животновъдни обекти с приведени в норма животни – 3 бр. 
От проведените разговори със засегнатите лица, става ясно, че голяма част от тях, 

предимно от селата, са в процес на ликвидиране на животновъдните обекти (продажба на 
животните) или намаляване на броя на животните до нормативно допустимия, но им е 
необходимо още време.  

Исканото от животновъдите удължаване на срока е свързано с промяна на §2 от 
Наредба № 3 на Общински съвет Две могили, което е в правомощията на Общински съвет 
Две могили. В тази връзка е изготвен проект за изменение на Наредба № 3 на Общински 
съвет Две могили. 
 Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните 
актове съставителят на проекта може да определени друг срок, но не по – кратък от 14 
дни.  
 Настоящата  Наредба за изменение на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване 
на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на община Две 
могили, област Русе е публикувана на интернет страницата на Община Две могили на 
24.02.2017 година. Поради влизане в сила от 01.03.2017 година на нормата на чл. 33 „а” от 
Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността 
и чистотата на територията на община Две могили, област Русе и предложените мотиви за 
удължаване на срока, Кметът на Общината, счита че е налице изключително 
обстоятелство за разглеждане на настоящото изменение на Наредба № 3 за поддържане и 
осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на 
община Две могили, област Русе на настоящото заседанието на Общинския съвет.  

Предложението е срокът да бъде удължен до 30.09.2017 г. Комисията по 
„Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба” 
разгледа на свое заседание предложението и излезе със становище то да бъде прието. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Както виждате от многото животновъди, които имаше на територията на Община 
Две могили са останали само 55, от които 32 искат от нас да удължим срока. За да спазят 
условието на чл. 33а от Наредба № 3 трябва ние, Общината да им предоставим терени, на 
които да могат да изведат животните си и там да ги отглеждат, но тези терени все още не 
са водоснабдени. Струва ми се, че това няма да може да се случи дори и до 30.09.2017 г. 

Ето защо аз правя предложение срокът да бъде удължен до 01.03.2018 г. Мотивите 
ми за това предложение са, че ние не можем да им предоставим необходимите терени 
дори и до 30.09.2017 г. Вторият и не по-малко важен мотив е, че както виждате почти 
всеки ден животновъдите протестират, поради забавяне на субсидиите, което поставя 
животновъдите в изключително тежко положение и тук става въпрос за тяхното 
оцеляване. 

Обръщам се към всички Вас, нека проявим разбиране и да удължим срока до 
01.03.2018 г. 

2. Румен Марков – Общински съветник: 

Както всички знаете колеги, през месец февруари миналата година приехме 
измененията на Наредба № 3, като дадохме срок на всички животновъди до 01.03.2017 г. 
да си изведат животните и да преведат своите обекти съгласно изискванията на наредбата. 
Но какво виждаме сега от докладната записка – имаме закрити животновъдни обекти – 8 
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бр.; починали собственици на животновъдни обекти – 2 бр.; животновъдни обекти, 
изнесени извън чертите на населените места – 4 бр.; животновъдни обекти с приведени в 
норма животни – 3 бр. Какво означава това – общо 15 бр. животновъди са спазили 
наредбата, уважават закона, уважават решенията на Общински съвет и на общинска 
администрация, а останалата по-голяма част от тях не са си мръднали пръста и в момента 
искат отсрочка. И както разбирам сега от г-н Чолаков, осрочката да не бъде с 5 месеца, а с 
още една година. Какво ще ни кажат тези хора, които са си затрили стадата и са си 
унищожили животните само и само да спазят наредбата? Помислете много добре – 
миналата година тази промяна се прие с 14 гласа „За” и всички знаете за какво става 
въпрос. Тогава тук присъстваха и граждани, които се оплакваха от ухания, болести и 
зарази. Достатъчно удалжихме срока, нека поне се види, че имат желание и те да направят 
нещо да ги преместят.  

3. Николай Христов – Общински съветник: 

Това е изключително сериозен проблем. Не можем постоянно да удължаваме срока. 
Трябва да се направят списъци с терените, които Общината може да предостави на тези 
животновъди, за да могат там те да продължат да си развиват бизнеса. 

4. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Съгласен съм с Вас, че трябва ние да им предоставим места, но това не може да 
стане автоматично. Процедурата е доста дълга и тромава и повечето животновъди ще 
кандидатстват по програми за отпускане на субсидии,а те вече закъсняват. Приоритетно 
най-много точки се дават на животновъдите с по-голям брой животни, а това няма как да 
стане ако те си съкратят животните. Още веднъж се обръщам към вас – нека не 
унищожаваме и малко останалите животновъди. 

5. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Аз ще застана на позицията на предложението, което е направено от Кмета на 
Общината, а именно срокът да бъде удължен с още 6 месеца. 

Какви са ми аргументите – веднъж като общински съветници казваме да, нека да 
има животновъдство в нашата Община, нека да се развиват. Не знам, обаче г-н Чолаков 
дали е живял някога до хора, които отглеждат толкова животни, но моят дом се намира в 
съседство на такива и мога да ви кажа, че е отвратително. Въпреки всичко аз съм съгласна 
срокът да бъде удължен, но в рамките на 6 месеца, защото къде бяха всички тези 32 
животновъда, които подадоха тези заявления сега през цялата тази година? Нито един от 
тях не е подал искане до Общината и до нас за наемане на някакъв терен за отглеждане на 
животните. Още тогава всички знаеха, че ще има мерки по европейски програми за 
животновъдство. Защо още тогава всеки не си направи сметка, че ще трябва да направи 
нещо, а сега се сетиха, когато срокът наближи? Ако ние сега отложим срока с една година, 
бъдете сигурни, че на следващата година пак няма да го направят. Съгласна съм с 
предложението на г-н Христов да се направят списъци с терените, които Общината може 
да предостави и в крайна сметка, който иска да се занимава с това ще направи всичко, 
което е необходимо с помощта на Общината. 

6. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

От близо две години животновъдството е в изключителна криза, поради ниските 
изкупни цени и затова още тогава животновъдите нямаха възможност да реагират. 

7. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Г-н Чолаков, същият този проблем ще го има и ако удължим срока с още една 
година – не виждам някакво повишение на субсидиите. 

8. Ивайло Иванов – Общински съветник: 

В Наредба № 44 много ясно пише, че в обектите за отглеждане на животни трябва 
да има осигурена постоянно течаща вода и ток. 

9. Димитър Димитров – Общински съветник: 

Съгласен съм с всичко казано до тук от колегите, но всички вие знаете колко са 
тромави тези процедури и аз мисля, че най-правилно е предложението на г-н Чолаков – 
срокът да бъде удължен с една година. 

10. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
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Това е един от най-тежките въпроси, който трябва да решим. Нито аз, нито някой 
друг искаме да унищожим животновъдството, но такива са изискванията на закона и ние 
сме длъжни да се съобразим с него. Ясно е, че на хората, които не се занимават с такъв 
вид дейност не им е приятно в съседство да се отглеждат животни. От няколко години 
насам Европейския съюз даде възможност на България с различни фондове и програми да 
подпомогне нейното развитие, за да може тя да стане една достойна негова членка. 

За да има икономика в една община трябва да се създават работни места в самата 
община. За да се инвестира в едно предприятие трябва да се осигури канализация, 
водоснабдяване и електричество. Виждата, че при нас за съжаление това все още го няма. 
Освен тези изисквания всеки държи и на чистотата на района. 

Г-н Румен Марков е прав – наистина има хора, които си унищожиха поминъка, за 
да спазят изискванията на наредбата, но по-голямата част от животновъдите искат да 
минат по „тънкия” начин. Не знам някой от вас дали е ходил на ул. „Одрин” да види за 
какво става въпрос. Долу в дерето е такава мръсотия, че аз не мога да опиша с думи, от 
там тръгват и болестите и заразите. От 01.03.2017 г., след като изискванията на наредбата 
влязоха в сила аз бях в правомощията си да започна да пиша актове, но до момента не съм 
написал нито един. 

11. Румен Марков – Общински съветник: 

Ето защо моето предложение е да не се удължава срока. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, преминаваме към процедура на гласуване. По тази точка има направени 
три предложение – това, което по докладната записка; това, което беше направено от 
Общинския съветник Мехмед Чолаков и предложението от Общинския съветник Румен 
Марков. Ще подложа на гласуване всяко едно от тях по реда на тяхното постъпване. 

 

Който е съгласен с предложението в параграф 1 така, както е по докладната 
записка, а именно: „.....Разпоредбата на § 6 влиза в сила от 30.09.2017 г.”, моля да гласува 
с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 7 (седем) гласа „За”, 7 (седем) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, 

предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник Мехмед Чолаков в 
параграф 1, а именно: „.....Разпоредбата на § 6 влиза в сила от 01.03.2018 г.”, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 7 (седем) гласа „За”, 7 (седем) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, 

предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник Румен Марков, а 
именно: срокът на разпоредлата на § 6 да не бъде удължен, моля да гласува с вдигане на 
ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 3 (три) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 13 (тринадесет) гласа „Въздържал 

се”, предложението не се приема. 
 
Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, тъй като нямаме решение по нито едно от направените предложения 
обявявам 15 минути почивка, след което ще подложа на гласуване отново всяко едно от 
предложенията. 
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Общинските съветници излизат в 15 минутна почивка. 

 
1. Румен Марков – Общински съветник: 

Уважаеми г-н Председател, след като направихме консултации с другите 
Общински съветници стана ясно, че моето предложение няма как да бъде прието, поради 
което аз си оттеглям предложението. Ще подкрепя предложението на Кмета на Общината, 
срокът да бъде удължен с 6 месеца, но нека животновъдите да спазват наредбата, относно 
поддържането на териториите си. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

В момента ние даваме отсрочка на животновъди, които нямат възможност да 
изведат животните си за отглеждане извън жилищните територии. Що се отнася до 
чистотата там сме безкомпромисни. 

 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, преминаваме към процедура на гласуване. Отново ще подложа на 
гласуване всяко предложение по реда на неговото постъпване. 

 

Който е съгласен с предложението в параграф 1 така, както е по докладната 
записка, а именно: „.....Разпоредбата на § 6 влиза в сила от 30.09.2017 г.”, моля да гласува 
с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 11 (единадесет) гласа „За”, 3 (три) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, 

предложението се приема. 
 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 4, изречение второ 

от Закона за нормативните актове, чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и Докладна записка с вх. № 145 от 24.02.2017 г. с 11 

(единадесет) гласа „За”, 3 (три) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 487 
  

1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на 
обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на община Две 
могили, област Русе, която влиза в сила от 01.03.2017 г. 

Приложение: Наредба за изменение на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване 
на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на община Две 
могили, област Русе. 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 147/01.03.2017 г., относно: 

Одобряване на средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 
2018 – 2020 г. 

По нея докладва:  

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

Средносрочната бюджетна прогноза е разработена на основание чл. 82 от Закона за 
публичните финанси. Тя е за периода 2018 – 2020 г. и е разработен на база: Одобрената с 
Решение № 913 на Министерския съвет от 2016 г. Актуализирана средносрочно бюджетна 
прогноза за периода 2017-2019 година; Указания БЮ № 1/08.02.2017 г. за подготовката и 
представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за 
периода 2018-2020 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. 
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При разработването на средносрочната бюджетна прогноза са спазени фискалните 
правила наложени от Закона за публичните финанси, а именно нови ангажименти за 
разходи да се предлагат само при осигурено финансиране на вече поетите ангажименти и 
текущите задължения за разходи в рамките на одобрените разходни тавани за 2018 и 2019 
г. Първостепенните разпоредители с бюджет при разработването на бюджетните си 
прогнози могат да предвиждат поемането на нови ангажименти за разходи само в 
случаите, при които се запазват или намаляват задълженията им към доставчици спрямо 
предходната година. Прогнозата за 2020 г. е съобразена с тенденциите в разходите от 
предходните две години. 

Средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2018 – 2020 
г. е разработен на основата на: допусканията за развитието на региона; приетите от 
Общински съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за 
развитие; фискалните правила и ограничения, определени съм Закона за публичните 
финанси; прогноза за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на 
ангажименти за разходи; задълженията по финансиране на общинския дълг, както и 
максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на 
бюджетната година; преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други приходи; 
предложенията, постъпили от бюджетните заведения, дейности и населени места. 
Основните параметри на средносрочната бюджетна прогноза са: размер на минималната 
работна заплата за 2018 г.- 2020 г. – 460 лева; увеличаване размера на осигурителните 
вноски с 1 % за 2018 г.; запазва се размера на трансферите към общините на нивото на 
2017 г. 

Извършен е анализ на собствените приходи, като са използвани различни методи за 
тяхното планиране при съставяне на бюджетната прогноза. Разгледани са и е анализирана 
събираемостта на собствените приходи за предходните три години. Извадени са основните 
фактори, влияещи върху събираемостта и мерки за подобряване на събираемостта. 
Анализът е изготвен за всеки отделен приход. Анализът на таксите за предоставяните от 
общината публични услуги включва: тенденциите на увеличаване/намаляване на 
потребителите на предоставените публични услуги, икономическа активност, изменение в 
броя на населението. Отчетени са предвижданите промени при изчисляване на размера на 
такса битови отпадъци и увеличеният размер на отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО. 

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

При прогнозирането на разходите са взети под внимание въздействието на 
уточнените натурални и стойностни показатели, като са изключени еднократните разходи, 
включени в бюджета от предходната година и промени в нормативната уредба.  

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание представената ни 
бюджетна прогноза и излезе със становище тя да въде приета в предложения и вид. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

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

т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и дейността 

на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси във връзка с 

разпоредбите на чл. 25, ал. 2 на Наредба № 6 за условията и реда за условията и реда 

за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години и за съставяне и приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

община Две могили и Докладна записка с вх. № 147 от 01.03.2017 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 488 
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1. Одобрява средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 
2018 – 2020 г. съгласно Приложение 1. 

 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 149/08.03.2017 г., относно: 
Приемане на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския плана за 
развитие 2014-2020 г. на Община Две могили” за 2016 г. 

По нея докладва:  

1. Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

През 2013 г., Общинският съвет прие План за развитие на Община Две могили за 
периода 2014 – 2020 г.. 

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на този Общински 
план за развитие, като за резултатите от наблюдението ежегодно разработва годишен 
доклад. Съответно – Общинския съвет като орган за наблюдение разглежда и одобрява 
този доклад.  

В изпълнение на своите задължение, кмета на общината предоставя на вниманието 
на Общинския съвет, своя годишен доклад за 2016 г. 

Докладът съдържа информация за:  
1. Общите условия за изпълнение на Общинския план за развитие и в частност 

промените в социално-икономическите условия в общината; 
2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Общинския 

план за развитие, въз основа на индикаторите за наблюдение; 
3. Действията, предприети от компетентните органи, с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие; 
4. Изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите 

на Общинския план за развитие и на областната стратегия за развитие; 
5. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 
Докладът предоставя информация за изпълнението на приоритетите, целите и 

мерките, заложени в Общински план за развитие на Община Две могили за 2016 г., както 
и за онези мерки, които са с по-дълъг период на изпълнение. Посочено е, че има много 
малко мерки с краен срок на изпълнение 2016 г. 

В таблица е представен постигнатият напредък по изпълнението на Плана за 
развитие на община Две могили 2014-2020 г., в частта му за 2016 г. 

 

Приоритети: 
Мерки с краен 

срок 2016 
Мерки с краен срок на завършване след 2016 г., 

изпълнявани текущо, в т.ч. през годината 

 
По 

план 

Из-
пъл-
нени 

Подлежащи на 
1 и 2 годишно 
монитиране 

Изпълнени 
предсрочно 

Изпълнявани 
в рамките на 
планираните 
индикатори 

Липсва 
инф. за 

започнало 
изпълнение 
на мерките 

I основен 
приоритет: 

3+(3*
) 

1 33 1 25 7 

II основен 
приоритет: 

- - 59 22 17 20 

III основен 
приоритет: 

- - 59 9 36 14 

IV основен 
приоритет: 

- - 16 - 11 5 

Общо: 
3+(3*

) 
1 167 32 89 46 

 

 Втора комисия, на свое заседание, проведено но 17.03.2017 г. разгледа настоящият 
Годишен доклад и предлага на Общинския съвет, той да бъде одобрен. 

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

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

91, ал. 3 от Правилника за прилагане Закона за регионалното развитие, чл. 3, ал. 2, т. 

24 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 149 от 08.03.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 489 
  

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския плана 
за развитие 2014-2020 г. на Община Две могили” за 2016 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 2016 година.  

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 153/13.03.2017 г., относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост в град Две могили. 
По нея докладва:  

1. Ивайло Пенев – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

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

Община Две могили е собственик на имот представляващ „Дворно място” с площ 
от 476 кв. м., находящ се в землището на град Две могили с начин на трайно ползване 
„Ниско застрояване”. В деловодството на Община Две могили е постъпило заявление от 
Расим Махмудов Расимов, с което проявява интерес за закупуване на посочения имот, тъй 
като е собственик на законно построена еднофамилна двуетажна жилищна сграда, която 
попада в него. Към молбата е приложен документ за собственост – Нотариален акт за 
собственост върху недвижим имот № 107, том 9, рег. № 7447, дело № 1217 от 2015 г. 
Данъчната оценка на имота е 1 944.50 лева, пазарната е в размер на 2 061.00 лева. Кметът 
на Общината ни предлага имотът да бъде продаден за 2 100.00. Становището на 
комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

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

1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от 

Закона за общинската собственост, чл. 38, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 

Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 153 от 13.03.2017 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 490 
  

1. Дава съгласието си „Дворно място” с площ 476 кв. м., представляващо имот с 
идентификатор 20184.1.2921 по КККР на гр. Две могили с начин на трайно ползване: 
Ниско застрояване, предмет на Акт за частна общинска собственост № 3787 от 26.01.2017 
г. на кмета на Община Две могили да бъде продаден на Расим Махмудов Расимов. 

1.1. При данъчна оценка на имота, в размер на 1 944.50 (хиляда деветстотин 
четиридесет и четири лева и петдесет стотинки) и пазарна оценка в размер на 2 061.00 (две 
хиляди шестдесет и един) лева, съгласно доклада на лицензиран оценител, определя цена 
в размер на 2 100.00 (две хиляди и сто) лева при сключване на договора за покупко - 
продажба. 
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2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за: 

2.1. Изпълнение на решението по т. 1; 
2.2. Сключването на договора за покупко – продажба и вписването му в Публичния 

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

 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 154/13.03.2017 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”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящата докладна записка, която е във 
връзка с непрестанните течове в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили по време 
на снеготопене и дъждове. Това налага реконструиране на плоския покрив в скатен 
покрив. С това ще се предотврати оводняването на корпусите на детската градина за дълъг 
период от време. Тъй като дейностите по проекта не са включени в Плана за развитие на 
Община Две могили 2014-2020 г., се налага да се направи допълнение, поради което 
становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

По 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 и Докладна записка с вх. № 154 от 13.03.2017 г. с 16 (шестнадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 491 
  

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

• точка 3.1.23. „Реконструкция покрив ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две 
могили”. 

2. Упълномощава Председателя на Общинския съвет да впише измененията в 
Плана за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г. 

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 155/13.03.2017 г., относно: 

Допълнение на „План за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г.”. 
По нея докладва:  

1. Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Докладната записка отново касае допълнение на Плана за развитие на Община Две 
могили. Това се прави във връзка с необходимостта за изграждане на водопроводи в 
стопанските дворове „Изток” и „Запад” в град Две могили. Дейностите по проекта не са 
включени в Планa за развитие на Община Две могили 2014-2020 г., което налага да се 
направи допълнение на същия, поради което становището на комисията е предложеният 
ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

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 



 14

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 вх. № 155 от 13.03.2017 г. с 16 (шестнадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 492 
  

1. Допълва Приоритет 2. „Развитие на инфраструктурата като фактор за 
стабилизиране на икономическите и социалните процеси в населените места на 
общината”, цел 2.2. „Развитие на водоснабдителната и канализационната инфраструктура 
на общината” от Планa за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г., а именно: 

• точка 2.2.8. „Изграждане на водопроводи в стопански двор „Изток” и бул. 
„България” в гр.Две могили; 

• точка 2.2.9. „Изграждане на водопроводи в стопански двор „Запад” в гр.Две 
могили. 

2. Упълномощава Председателя на Общинския съвет да впише измененията в 
Плана за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г.  

 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 158/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Свети Свети Кирил и Методий - 1919" – град 
Две могили в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община 
Две могили през 2016 година. 

По нея докладва:  

1. Стефан Димитров – секретар на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Председателите на читалищата представят ежегодно до 31 март пред кмета на 
Общината и пред Общински съвет доклад за осъществените читалищни дейности в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност и за изразходваните от 
бюджета средства през предходната година съгласно Закона за Народните Читалища. 

В доклада са описани основните функции на институцията, а именно: Отстояване 
позицията за водещо културно средище; Обогатяване на културния живот; Развитие на 
библиотечната дейност; Превръщане на читалището в информационен център; 
Съхраняване на народните обичаи и традиции; Развитие и подпомагане на любителското 
художествено творчество; Партниране с местното самоуправление за развитието на 
културните процеси. Приоритетните задачи на читалището през изминалия период са 
уреждане и поддържане на общодостъпна библиотека; художествена самодейност - 
участие в концерти, фестивали, чествания, местни събития; предоставяне на компютри и 
интернет услуги по Програма „Глобални библиотеки; реализиране на Програмата за 
развитие на читалищната дейност и Културния календар за 2016 г. Основните цели на 
четалището са развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната 
дейност в населеното място; запазване на обичаите и традициите на българския народ; 
разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и 
постиженията на науката, изкуството и културата; възпитаване и утвърждаване на 
националното самосъзнание; оказване на помощ и подкрепа на деца и възрастни хора от 
рискови групи, чрез предоставяне на различни социални услуги и достъп до информация. 

Една от основните дейности на читалището – библиотечната, освен 
информационна, има задачата да подпомага и работи за повишаване образованието на 
различните групи хора от общността. Техническото оборудване на библиотеката 
позволява читателските запитвания и търсения да бъдат изпълнявани не само по 
традиционния заемен начин и в читалня, а да се търсят ресурси в уеб – библиотеки и 
специализирани портали. Библиотеката е оборудвана с 5 компютърни работни места с 
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периферни устройства, с неограничена Интернет връзка, с копирна апаратура. 
Библиотечният фонд на читалището е 29 547 библиотечни единици; 

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

През периода 2015 - 2016 г. са получени 86 книжни тома, като 58 от тях са дарения. 
В библиотеката са абонирани 5 периодични издания. Качеството на библиотечно-
информационното обслужване зависи от обогатяването, организацията и управлението на 
библиотечните фондове, а от своя страна качеството на фонда е в пряка връзка с 
читателските търсения, потребности, интереси и наличните финансови средства. В тази 
насока беше изпълнен проект „Глобални библиотеки". Читалището осигурява устойчивост 
на проекта, като със собствени ресурси провежда редица дейности и към настоящия 
момент. Подготвят се мултимедийни презентации, провеждат се индивидуални обучения 
и консултации, изготвят се справки, изпраща се информация до различни обществени 
организации. Техническото оборудване на библиотеката позволява читателски запитвания 
и търсения да бъдат изпълнявани не само по традиционния заемен начин и в читалня, а да 
се търсят ресурси в уеб - библиотеки и специализирани портали, да се работи с 
електронни масиви . Библиотечните работници съчетават традиционните библиотечни 
услуги с използването на новите технологии, така, че читателите да са по-информирани, 
по-удовлетворени в търсенията си, да усещат библиотеката като едно необходимо и 
полезно  място. С компютрите за потребителите, с достъпа до интернет и онлайн 
информация библиотеката придоби нов, по-модерен облик, утвърди се като средище на 
информация, комуникация, знание, култура. 

Читалището създава и развива потребност от културни изяви. Към читалището 
функционира група за стари градски и народни песни „Хризантеми” с ръководител Тончо 
Механджиев, която през 2016 г. има много изяви в градски, общински и регионални 
мероприятия, чествания и събори. Групата е активен участник в дейността на клубовете 
„Смелост” и сдружение „Наследство”. През изминалата 2016 г., читалището се сдоби с 
фолклорни носии за нуждите на вокалната група на стойност близо 2 000 лева, които бяха 
закупени и дарени от частно лице . 

Културните изяви – любителски и професионални са една от основните читалищни 
дейности. Читалището в Две могили организира културно-просветни изяви самостоятелно 
или съвместно с други организации и институции.Така читалището се превръща в 
посредник между различни общностни групи и институции. Читалището осигурява сцена 
и на професионални състави и среща публиката със сценичен продукт с висока 
художествена стойност. 

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

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

Разисквания по седма точка нямаше. 

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

т. 6 и т. 23 във връзка чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

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

и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация, чл. 26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища и 

Докладна записка с вх. № 158 от 14.03.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 493 
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1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност на НЧ "Св. Св. Кирил и 
Методий - 1919" град Две могили в изпълнение на Годишната програма за развитие на 
читалищната дейност в община Две могили през 2016 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 
2016 г. 

 

 Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 159/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1914" – село Баниска в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2016 година. 

По нея докладва:  

1. Румен Драков – член на Комисията по „Образование, култура вероизповедания, 

символика, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание Доклада за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година от НЧ "Н. Й. 
Вапцаров – 1914" – село Баниска в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната 
дейност в община Две могили през 2016 година. Основната цел на читалището е да 
задоволява потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния 
живот, социалната и образователна дейност на населението. Приоритетите за 2016 година 
са били библиотечната дейност; художестнено-творческата дейност и културно-
образователната дейност. Фонд на библиотеката на читалището е 8 797 тома, като 
набавената литература е 22 тома закупени и 20 тома от дарение. Читателите са 146, 
посещения – 4 270, заети библиотечни документи – 5 750, информационни–тематични 
справки – 216. 

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

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

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

6 и т. 23 във връзка чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

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

и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация, чл. 26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища и 

Докладна записка с вх. № 159 от 14.03.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 494 
  

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност на НЧ "Н. Й. Вапцаров - 
1914" - село Баниска в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната 
дейност в община Две могили през 2016 г. 

Приложение: Доклад за осъществената читалищна дейност на НЧ "Н. Й. Вапцаров 
- 1914" - село Баниска в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната 
дейност в община Две могили през 2016 г. 

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 160/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Пробуда – 1927" – село Батишница в 
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изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2016 година. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание Доклада за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година от НЧ "Пробуда 
– 1927" – село Батишница. 

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

Библиотечният фонд на читалището към 31.12.2016 г. е 7 221 библиотечни единици. 
Читалището ежегодно организира прояви по различни поводи, чествания, 

годишнини от местен и национален характер. За реализирането на инициативите се търси 
подкрепата на децата, младите хора и възрастните и това ще продължи с цел 
разнообразяване на техния живот. 

Създаването на културния календар с разнообразни мероприятия спомага за 
привличане на малки и големи хора от общността.  
 И към този доклад има финансов отчет за изразходваните средства, поради което 
становището на комисията е той да бъде приет във вида, в който ни се представя. 

Разисквания по девета точка нямаше. 

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

т. 6 и т. 23 във връзка чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

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

и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация, чл. 26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища и 

Докладна записка с вх. № 160 от 14.03.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 495 
 

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Пробуда – 1927" – село Батишница в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2016 година. 

Приложение: Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Пробуда – 1927" – село Батишница в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2016 година. 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 161/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Христо Ботев – 1928" – село Бъзовец в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2016 година. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Основната цел на читалището в село Бъзовец е да задоволява потребностите на 
гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, социалната и 
образователната дейност на населението. Фонда на библиотеката е 8 050 тома, като 
набавената литература е 50 тома. 
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Към читалището има подредена етнографска сбирка с предмети, използвани в бита 
на бъзовчани през изминалото столетие. Освен това има витрина с фосили и предмети, 
намерени в разкопаната могила в местността „Адата” край с. Бъзовец, която е обект на 
археологическо проучване вече три години. Във фоайето на читалището е подредена 
постоянна витрина на бъзовския писател – фолклорист проф. д-р Анчо Калоянов и 
Маргарита Георгиева.  

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

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

Разисквания по десета точка нямаше. 

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

т. 6 и т. 23 във връзка чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

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

и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация, чл. 26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища и 

Докладна записка с вх. № 161 от 14.03.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 496 
  

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Христо Ботев – 1928" – село Бъзовец в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2016 година. 

Приложение: Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Христо Ботев – 1928" – село Бъзовец в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2016 година. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 162/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Развитие – 1908" – село Каран Върбовка в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2016 година. 

По нея докладва:  

1. Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

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

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

ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление 

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

организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, чл. 26а, ал. 5 от Закона за 

Народните Читалища и Докладна записка с вх. № 162 от 14.03.2017 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 497 
  

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Развитие – 1908" – село Каран 
Върбовка в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две 
могили през 2016 година. 

Приложение: Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Развитие – 1908" – село Каран 
Върбовка в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две 
могили през 2016 година. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 163/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Селско събуждане – 1899" – село Могилино в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2016 година. 

По нея докладва:  

1. Стефан Димитров – секретар на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание и доклада на читалището в село Могилино. 
Целите на читалището са да задоволят потребностите на населението, чрез развитие и 
обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност на населението; 
запазване на обичаите и традициите на българския народ; възпитаване и утвърждаване на 
националното самосъзнание; осигуряване на достъп до информация. Читалището 
разполага с 4 667 библиотечни единици. Тук също са описани изразходените финансови 
средства, поради което становището на комисията е доклада да бъде приет в представения 
му вид. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 

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

ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление 

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

организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, чл. 26а, ал. 5 от Закона за 

Народните Читалища и Докладна записка с вх. № 163 от 14.03.2017 г. с 16 
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(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 498 
  

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Селско събуждане – 1899" – село 
Могилино в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две 
могили през 2016 година. 

Приложение: Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Селско събуждане – 1899" – село 
Могилино в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две 
могили през 2016 година. 

 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 164/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Отец Паисий – 1912" – село Острица в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2016 година. 

По нея докладва:  

1. Стефан Димитров – секретар на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание и доклада на читалището в село Острица и 
го приема във представения му вид. Само ще помоля следващата година докладът да бъде 
малко по-подробен и изчерпателен. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

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

ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление 

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

организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, чл. 26а, ал. 5 от Закона за 

Народните Читалища и Докладна записка с вх. № 164 от 14.03.2017 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 499 

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Отец Паисий – 1912" – село Острица в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2016 година. 

Приложение: Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Отец Паисий – 1912" – село Острица в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2016 година. 

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 165/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Зора – 1930" – село Помен в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2016 година. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 



 21

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание доклада и на читалището в село Помен. 
Целите на читалището са да задоволят потребностите на населението, чрез развитие и 
обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност на населението; 
запазване на обичаите и традициите на българския народ; възпитаване и утвърждаване на 
националното самосъзнание; осигуряване на достъп до информация. Библиотечния фонд 
на читалището е 7 315 библиотечни единици. Читалището създава и развива потребност 
от културни изяви, осмисля свободното време на самодейците, които творят изкуство за 
себе си и за другите и с него съхраняват нашата национална и културна идентичност, 
пораждат чувство на гордост и любов към родното място и към традициите. 

Становището на комисията е представения ни доклад да бъде приет. 
Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

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

21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

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

за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, чл. 26а, ал. 5 от Закона за 

Народните Читалища и Докладна записка с вх. № 165 от 14.03.2017 г. и Докладна 

записка с вх. № 165 от 14.03.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 500 
  

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Зора – 1930" – село Помен в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2016 година. 

Приложение: Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Зора – 1930" – село Помен в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2016 година. 

 

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 166/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Христо Ботев – 1927" – село Широково в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2016 година. 

По нея докладва:  

1. Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

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

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

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

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

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

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

ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление 

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

организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, чл. 26а, ал. 5 от Закона за 

Народните Читалища и Докладна записка с вх. № 166 от 14.03.2017 г. и Докладна 

записка с вх. № 166 от 14.03.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 501 
  

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Христо Ботев – 1927" – село Широково 
в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили 
през 2016 година. 

Приложение: Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Христо Ботев – 1927" – село Широково 
в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили 
през 2016 година. 

 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 167/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Светлина – 1927" – село Чилнов в изпълнение 
на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2016 
година. 

По нея докладва:  

1. Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Представен ни е и Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните 
от бюджета средства през предходната година от НЧ "Светлина – 1927" – село Чилнов. 
Читалището в село Чилнов е създадено през 1927 г., развива богата библиотечна, 
самодейна, образователна, социална и културно - просветна дейност.  

С влизане в сила на Закона за обществените библиотеки се въведе изискването за 
професионална квалификация на персонала, назначаван в общинските и читалищните 
библиотеки, като на вече работещите в обществените библиотеки, които нямат 
библиотечна квалификация, беше даден гратисен период до 2016 г. да придобият такава.  
В тази връзка през миналата година, секретарят на читалището е преминал курс за 
професионално обучение по професията „библиотекар”, специалност „библиотекознание” 
в Център за професионално обучение към Алтернативи за гражданско развитие ООД град 
Русе. Основните цели на читалището са да създава, съхранява и разпространява духовни 
ценности, да развива творческите способности и задоволява културните потребности и 
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интереси на населението; да разкрива условия за общуване между хората и съдейства за 
обогатяване на културния живот в селото; да осигурява достъп до информация; да 
подпомага развитието на любителското художествено творчество; да допринася за 
укрепване на социалната и образователна дейност; да работи за запазване и 
популяризиране  на местните обичаи и традиции; да възпитава в дух на демократизъм, 
родолюбие и общочовешка нравственост и утвърждаване на националното самосъзнание. 
Библиотечният фонд на читалището са 7 259 библиотечни единици. Фондът се обновява и 
обогатява чрез закупуване на книги и дарения. Основна цел в библиотечната дейност е 
привличане на читатели от най-ранна детска възраст.  

За много от мероприятията читалището разчита на дарители, на които благодари от 
сърце, защото на хора, като тях и всички самодейци се крепи духът на българското 
читалище. 

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

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

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 

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

21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

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

за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, чл. 26а, ал. 5 от Закона за 

Народните Читалища и Докладна записка с вх. № 167 от 14.03.2017 г. и Докладна 

записка с вх. № 167 от 14.03.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 502 
  

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Светлина – 1927" – село Чилнов в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2016 година. 

Приложение: Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Светлина – 1927" – село Чилнов в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2016 година. 

 

Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 168/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1902" – село Кацелово в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2016 година. 

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 доклада и на читалището в село Кацелово и 
излезе със становище той да бъде прият. 
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Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 

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

21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

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

за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, чл. 26а, ал. 5 от Закона за 

Народните Читалища и Докладна записка с вх. № 168 от 14.03.2017 г. и Докладна 

записка с вх. № 168 от 14.03.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 503 
  

1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1902" – село 
Кацелово в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две 
могили през 2016 година. 

Приложение: Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1902" – село 
Кацелово в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две 
могили през 2016 година. 

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 169/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община Две 
могили за 2016 година. 

По нея докладва:  

1. Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Съгласно Закона за туризма, през 2016 година Кметът на Общината е разработил 
Програма за развитие на туризма на територията на Общината и след одобрението й от 
консултативния съвет, Общинския съвет я прие през м. септември 2016 г. Програмата е за 
периода 2016 – 2018 година и през периода на нейното действие ще се разглежда основно 
Раздел V Проектобюджет за обезпечаването й. На заседание на Консултативния съвет по 
туризъм към общината през м. март бе представен отчет за изпълнението на Програмата 
за развитие на туризма в община Две могили за 2016 година и план за 2017 г. След 
обсъждане консултативният съвет прие отчета и предложенията, които следва да бъдат 
приети от Общински съвет. 

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

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за туризма и Докладна записка с вх. № 169 от 

14.03.2017 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 504 
  

1. Приема Oтчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община 
Две могили за 2016 година и план за 2017 година. 

Приложение: Oтчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в 
община Две могили за 2016 година и план за 2017 година. 
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Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 170/14.03.2017 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 2016 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 
настоящата докладна записка, която касае приемането на Отчет за изпълнение на 
Общинската Програма за опазване на околната среда и Общинската Програма за 
управление на отпадъците, като неразделна част от нея за 2016 г. 

По отношение на опазването на околната среда, като въздух, вода, зелени площи, 
шум, почви и т.н. на територията на Общината нямаме проблеми. Всички тези компоненти 
са в рамките на нормалното. В отчета са отбелязани резерватите в село Острица; 
Пещерата „Орлова чука” и двата Лома, които преминават през територията на Общината – 
Черни лом и Бели лом. 

По отчета за управление на отпадъците имаме сериозен проблем със сериозно 
амортизиралите два камиона, с които осъществяваме сметосъбирането и 
сметоизвозването, но за съжаление все още не можем да използваме чисто новия камион, 
който е по проекта за депото. На заседанието на комисията при разглеждане на отчета 
присъства Изпълнителния директор на сдружението, който сподели с нас, че най-
оптимистичния вариант за заработване на депото е през 2019 година, а реалистичния не 
ми се иска да го казвам. За щастие това нас за сега не бива да ни притеснява, защото ние 
все още можем да си използваме общинското депо без да се налага да си извозваме сметта 
до други депа, тъй като съдът ни е позволил да си го ползваме до откриването на друго. 

Имам известни забележки спрямо отчета, но становището на комисията е той да 
бъде приет в представения му вид. 

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 52, ал. 2 и 

ал. 9 от Закона за управление на отпадъците и във връзка с Решение № 416, взето на 

заседание на Общински съвет-Две могили с Протокол № 21/22.12.2016 г. и Докладна 

записка с вх. № 170 от 14.03.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 505 
  

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 2016 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 2016 г. 
 

Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 171/14.03.2017 г., относно: 
Допълнение на годишен план за ползване на дървесина в Община Две могили 2017 г. 
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По нея докладва:  

1. Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”:  

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 
дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти, ползването на дървесина от горските територии 
– общинска собственост, се извършва въз основа на годишен план, изготвен от общината, 
като обемите за ползване на дървесина се определят в съответствие с горскостопанския 
план на съответната община. Предвиденото ползване на дървесина е съобразено с новия 
горскостопански план – 2013-2023 г.  

Годишният план се одобрява от кмета на общината по решение на общинския 
съвет, а процедурите за ползване на дървесина се провеждат при наличие на одобрен 
годишен план за съответната община. 

С Решение № 371 взето на заседание на Общински съвет по Протокол № 
19/28.10.2016 г. е приет Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, 
собственост на Община Две могили за 2017 г. Същият е непълен, тъй като от 
предложените обекти отпадна отдел 108 „р” в село Помен (старите гробища). В този си 
вид одобреното годишно ползване е недостатъчно за задоволяване нуждите от дърва за 
огрев на общинските и обществените учреждения. В тази връзка е извършен оглед , при 
който са набелязани нови обекти за допълване на годишния план, съответно в село 
Могилино отдел 100 „г” с площ 130 дка, село Баниска 216 „р1” с площ 0,5 дка, 216 „т1” с 
площ 0,5 дка, в село Каран Върбовка отдел 240 „ш” с площ 4 дка и 240 „щ” с площ 12 дка. 

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

Разисквания по двадесета точка нямаше. 

По двадесета 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 организация и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 112, ал. 1, чл. 114, ал. 1 от Закона за горите, чл. 5, ал. 

1 и ал. 3, чл. 7, ал. 1, ал. 4 и ал. 6, чл. 46, чл. 49, ал. 1, т. 1, чл. 66, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 3 

от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти и чл. 42, ал. 1 от Наредба № 23 за Управление на 

общинските горски територии в Община Две могили, област Русе и Докладна 

записка с вх. № 171 от 14.03.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 506 
  

1. Дава съгласие да се извърши ползване - сеч и добив на дървесина в следните 
имоти от общинския горски фонд на Община Две могили, както следва: 

1.1. отдел 100 „г” на площ от 65 дка с площ на сечището 130 дка, попадащ в Имот № 
000314 по картата на възстановената собственост на землище село Могилино, Община Две 
могили с площ на имота от 130.337 дка, начин на трайно ползване „Гора в земеделски 
земи” в местността “Коджа даа”, собственост на Община Две могили съгласно Акт за 
частна общинска собственост  № 1744/16.05.2009 г., дървесен вид „Акация”; 

1.2. отдел 216 „р1” с площ на сечището 0.5 дка, попадащ в Имот № 000235 по 
картата на възстановената собственост на землище село Баниска, Община Две могили с 
площ на имота 3.584 дка, начин на трайно ползване „Пасище, мера” в местността “Люляк 
дол”, собственост на Община Две могили съгласно Акт за публична общинска 
собственост  № 2268/25.02.2010 г., дървесен вид „Акация”; 

1.3. отдел 216 „т1” с площ на сечището 0.5 дка, попадащ в Имот № 976001 по 
картата на възстановената собственост на землище село Бъзовец, Община Две могили с 
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площ на имота № 4.659 дка, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя” в 
местността “Сухи дол”, собственост на Община Две могили съгласно Акт за частна 
общинска собственост  № 3154/02.09.2010 г., дървесен вид „Акация”; 

1.4. отдел 240 „ш” с площ на сечището 4 дка, попадащ в Имот № 000331 по картата 
на възстановената собственост на землище село Каран Върбовка, Община Две могили с 
площ от 28.012 дка, начин на трайно ползване „Пасище, мера”, собственост на Община Две 
могили съгласно Акт за публична общинска собственост  № 2611/10.05.2010 г., дървесен 
вид „Акация”; 

1.5. отдел 240 „щ” с площ на сечището 12 дка, попадащ в Имот № 010041 по картата 
на възстановената собственост на землище село Каран Върбовка, Община Две могили с 
площ от 15.501 дка, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи”, собственост на 
Община Две могили съгласно Акт за частна общинска собственост  № 2647/10.05.2010 г., 
дървесен вид „Акация”. 

2. Дава съгласие да се допълни „Годишен план за ползване на дървесина от горски 
територии, собственост на Община Две могили за 2017 г.”, утвърден с Решение № 371 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 19/28.10.2016 г. с 
отделите, посочени в т. 1 от настоящото решение.  

3. Дава съгласие да се извърши ползване - сеч и добив на дървесина в следния 
общински имот, извън горските територии, който не притежават характеристикате на гора 
по смисъла на Закона за горите и не фигурира в Горскостопанския план на Община Две 
могили, както следва: 

3.1. Премахване на дървета от дере, представляващо Имот № 000177 по картата на 
възстановената собственост на землище с. Каран Върбовка, Община Две могили с площ от 
11,409 дка, начин на трайно ползване „Пасище, мера” в местността “Раз дол”, собственост 
на Община Две могили, съгласно Акт за публична общинска собственост  № 
2567/10.05.2010 г, дървесен вид „Широколистни”. 

4. Ползването на дървесината в определените в т. 1 подотдели да се осъществи 
съгласно чл. 112, ал. 2 от Закона за горите, чрез добив и продажба на добитата дървесина 
по ценоразпис, утвърден от Общински съвет Две могили. 

5. Ползването на дървесина в определения в т. 3 имот, които не притежава 
характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите и не фигурира в 
Горскостопанския план на Община Две могили, да се осъществи по реда Закона за 
обществените поръчки, чрез възлагане на дейността или със собствени сили и средства. 
 6. Дава съгласие на Кмета на Община Две могили да организира и проведе 
процедурите по ползването на дървесина, съгласно Закона за горите, Наредбата за 
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна 
и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, 
Закона за обществените поръчки и в съответствие с разпоредбите на действащото 
законодателство. 
 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 172/14.03.2017 г., относно: 
Осигуряване на дърва за огрев на общински и обществени учреждения за отоплителен 
сезон 2017-2018 г. и определяне на продажна цена на дърва за огрев за населението на 
Община Две могили. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”: 

Община Две могили ежегодно предоставя дърва за огрев за задоволяване нуждите 
за отопление на общински и обществени учреждения от горски и извън горски територии, 
собственост на Община Две могили. 

За предстоящия отоплителен сезон, в общинска администрация са постъпили 
заявки от кметовете и кметските наместници на населените места в общината за нужните 
количества дърва за огрев за общински и обществени учреждения. Общото количество на 
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заявените дърва е в размер на 630 куб.м пространствени, като разходите за добива и 
доставката им ще е около 15 750 лева. С цел оптимизиране на тези разходи се извърши 
редукция на заявените количества, като обема им бе сведен до 522 куб. м. пространствени. 
В допълнение е извършена проверка от общинска администрация за наличие на остатъчни 
количества дърва за огрев от предишния отоплителен сезон, при която е установено, че 
общо наличната в кметствата дървесина е в размер на 59 куб. м. пространствени.  

След задоволяване нуждите за отопление на общински и обществени учреждения, 
Кметът на Общината предлага остатъкът от предстоящата за добиване дървесина, да се 
продаде на местното населението по ценоразпис, утвърден от нас. Вземайки под внимание 
пазара на дърва за огрев, Кметът на Общината ни предлага продажните цени да се 
завишат с 5 лева/куб. м. спрямо предходната година. 

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

2. Румен Марков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание настоящата 
докладна записка и излезе със становище остатъкът от предстоящата за добиване 
дървесина, да се продаде на местното населението по ценоразписа предложен от Кмета на 
Общината към докладната записка.  

Разисквания по двадесет и първа точка нямаше. 

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

чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

Правилник № 1 за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 207 и чл. 211, ал. 4 от 

Закона за горите, и в изпълнение на Решение № 371 взето на заседание на Общински 

съвет – Две могили с протокол № 19/28.10.2016 г. и предложение за Решение от 

Докладна записка № 171/14.03.2017 г. и Докладна записка с вх. № 172 от 14.03.2017 г. 

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

се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 507 
  

1. Дава съгласие да се достави за безвъзмездно ползване по учреждения, 
количествата дърва за огрев, определени  в Таблица № 1 за отоплителния сезон 2017 г. – 
2018 г.  

 Таблица № 1 
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1 Две могили   10 5 3 3 

Автогара 10 

80 5 75 

Временна заетост 10 
База 5 
База – за резерв 26 
Хриситянски 
гробища 

3 

Клуб на 
интелектуалеца 

5 

2 Пепелина           0 

3 Широково  15 5      20 7 13 

4 Острица  10 5 5 3  
Здр.кабинет 3 

31 2 29 
Автоспирка 5 
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5 Кацелово 25 15  3   

Здравна служба 
Християнски гробища 
Мюсюлмански 
гробища 

5 
1 
1 

50 0 50 

6 К.Върбов  25 5 5 3 3 Манастир 5 46 3 43 

7 Батишница  25 5 5 3 3 Здравен кабинет 5 46 5 41 

8 Бъзовец 20 25 5 5 3 3 
Църква - Съботианска  3 

67 7 60 
Църква - Адвентиска 3 

9 Чилнов  25 5 5 3 3 Чакалня 5 46 10 36 

10 Баниска 30 25 5 5 3 3 Чакалня 5 76 20 56 

11 Помен  25 5      30 0 30 

12 Могилино  20 5 5     30 0 30 

 ОБЩО: 75 210 55 43 21 18  100 522 59 463 

2. Дава съгласие, при изявено желание от страна на ветерани от войните, с 
настоящ адрес в общината, посочени в таблица № 2, да закупят дърва за огрев от 
Община Две могили за 2017 г. в размер до 3 куб.м. пространствени, на префернциални 
цени, определени в утвърдения ценоразпис на Община Две могили за дървесината, 
добита от горски и извън горски територии– общинска собственост. 

          Таблица № 2 

Населено място № Име, презиме, фамилия Адрес Дърва 

Чилнов 1. Георги Кръстев Радев ул. “Христо Ботев” 6 3 куб.м 

Баниска 1. Илия Великов Стоянов ул. “Стара планина” 8 3 куб.м 

Кацелово 2. Трифон Кънев Трифонов ул. „Осоговска планина” 6 3 куб.м 

   Общо : 9 куб.м. 

3. Добивът на дървесината да се извърши от участъци и обекти, определени в т. 1.2 
и от Решение № 371 взето на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 
19/28.10.2016 г. и в т. 1 и т. 3 от предложение за Решение от Докладна записка № 
171/14.03.2017 г., която ще бъде разгледана на предстоящото заседание на Общински съвет 
Две могили, предвидено за 24.03.2017 г. 

4. Дава съгласие остатакът от добитата дървесина, след задоволяване нуждите на 
общински и обществени учреждения да се продаде на физически лица, които не са 
търговци- за лична употреба, без право на продажба, на цени, определени в утвърдения 
ценоразпис на Община Две могили за дървесината, добита от горски и извън горски 
територии – общинска собственост. На домакинство да се дават не повече от 10 пр. куб.м 
дърва. Не се разрешава продажбата на дърва на лица с адрес, който не е на територията на 
Община Две могили. 
 5. Утвърждава „Ценоразпис за дървесината, добита от горски и извън горски 
територии – собственост на Община Две могили”, съгласно Приложение № 1. 
 6. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме всички изискващи се 
действия по изпълнение на приетото решение и по организирането и провеждането на 
процедурите по товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в съответствие с 
разпоредбите на действащото законодателство. 

 

Двадесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 177/15.03.2017 г., относно: 
Изменение на т. 1 от Решение № 32 взето на заседание на Общински съвет град Две 
могили с Протокол № 3/04.12.2015 г. 

По нея докладва:  

1. Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

В деловодството на Община Две могили е постъпило писмо от Министъра на 
здравеопазването, с което ни уведомява, че съветът на директорите на „Университетска 
многопрофилна болница за активно лечение – Русе” свиква извънредно общо събрание на 
акционерите на дружеството, което ще се проведе на 28.03.2017 г. от 13:00 часа. 
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Община Две могили притежава 2.29 % от дяловия капитал на Многопрофилна 
болница за активно лечение – Русе АД. Като съсобственик следва Общината да има свой 
представител в Общото събрание на дружеството, за което Общинския съвет трябва да 
приеме решение. 

С Решение № 32 взето на заседание на Общински съвет град Две могили с 
Протокол № 3/04.12.2015 г. за представител на Община Две могили в Общото събрание на 
Многопрофилна болница за активно лечение – Русе АД бе определен г-н Бисер Йончев – 
зам.-кмет на Общината. Тъй като, считано от 01.03.2017 г. на г-н Йончев са прекратени 
трудовите правоотношения с Община Две могили, се налага да бъде определен нов 
представител от страна на Общината в Общото събрание на Многопрофилна болница за 
активно лечение – Русе АД, а именно Божидар Димитров Борисов – Кмет на Общината. 
Становището на Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно 
самоуправление и нормативна уредба” е предложеният ни проект на решение да бъде 
приет. 

Разисквания по двадесет и втора точка нямаше. 

По двадесет и втора 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. 7 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и Докладна записка с вх. № 177 от 15.03.2017 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 508 
  

1. Изменя т. 1 от Решение № 32 взето на заседание на Общински съвет – Две 
могили с Протокол № 3/04.12.2015 г., с което се определя представител на Община Две 
могили в Общото събрание на Многопрофилна болница за активно лечение – Русе АД, 
като на мястото на Бисер Йончев избира Божидар Димитров Борисов – Кмет на Община 
Две могили. 

 

Двадесет и трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 179/17.03.2017 г., относно: 

Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2018 
г. в Община Две могили. 

По нея докладва:  

1. Светлана Цветанова – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

 Всяка година Общинска администрация изготвя Общински план за развитие на 
социалните услуги в Община Две могили, които съгласува с директора на Дирекция 
„Социално подпомагане” и председателя на Обществения съвет за социално подпомагане 
към Общински съвет, преди приемането му на сесия на Общински съвет. 
 Общинският план описва развитието на социални услуги за съответната година, 
предвидените мерки за социално включване, дейности по развитието на партньорства и 
работа в мрежа, както и предприетите мерки за развитие на човешките ресурси, 
ангажирани в социални дейности в Общината. 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
много подробно годишия план за развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 
2018 г. в Община Две могили и излезе със становище той да бъде приет в представения му 
вид. 

Разисквания по двадесет и трета точка нямаше. 

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

21, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и 



 31

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане и Докладна записка с вх. № 179 от 17.03.2017 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 509 
  

1. Приема Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за 
развитие на социалните услуги  за 2018 година в Община Две могили. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението на общински съвет и да направи корекции в 
Стратегията за развитие на социалните услуги за деца и възрастни. 

Приложение: Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия 
за развитие на социалните услуги  за 2018 година в Община Две могили. 

 

Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 173/15.03.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Силвен Бедри Зюлкярова, живееща в град 
Две могили за раждане на второ дете – Ейлин Фаик Зюлкярова. 

По нея докладва:  

1. Христина Ефтивова – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете на 
Силвен Бедри Зюлкярова. Всички необходими документи, съгласно изискванията на 
наредбата са представени в срок и са редовни с изключение на това, че бащата на детето 
не е жител на нашата община, поради което становището на комисията е заявлението да 
бъде уважено на 50 %. 

2. Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 
г-жа Зюлкярова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на второ дете в размер на 125 лева. 

Разисквания по двадесет и четвърта точка нямаше. 

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

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 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, л. 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. № 173 

от 15.03.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 510 
  

1. Отпуска на Силвен Бедри Зюлкярова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Видин” № 27 еднократна финансова помощ в размер на 
125 (сто двадесет и пет) лева, за раждане на второ дете – Ейлин Фаик Зюлкярова, родена 
на 29.01.2017 г., тъй като бащата на детето – Фаик Шемсиев Зюлкяров не е жител на 
нашата община. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 
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Двадесет и пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 174/15.03.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Юзлем Недрет Ахмед, живееща в село 
Чилнов за раждане на първо дете – Берк Ахмед Ахмед. 

По нея докладва:  

1. Байчо Георгиев – председател на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 
Юзлем Недрет Ахмед. Всички необходими документи, съгласно изискванията на 
наредбата са представени в срок и са редовни, поради което становището на комисията е 
заявлението да бъде уважено. 

2. Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 
г-жа Ахмед и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за 
раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по двадесет и пета точка нямаше. 

По двадесет 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. 

1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 

раждане на дете, подпомагане на 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. № 174 

от 15.03.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 511 
  

1. Отпуска на Юзлем Недрет Ахмед, живееща в село Чилнов, община Две могили, 
област Русе, на улица „Георги Димитров” № 9 еднократна финансова помощ в размер на 
200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Берк Ахмед Ахмед, роден на 20.11.2016 г. 

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

 

Двадесет и шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 175/15.03.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Стефанка Ангелова Симеонова, живееща в 
село Кацелово, на улица „Родопи” № 61. 

По нея докладва:  

1. Байчо Георгиев – председател на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

В Общинския съвет е постъпила молба от Стефанка Ангелова Симеонова, живееща 
в село Кацелово, в която тя твърди, че от дълги години е безработна, живее със съпруга си 
– Михаил Андреев Симеонов, който е в пенсионна възраст, но получава минималната 
пенсия. Грижат се за двете си внучета – Мехрибан Ганкова Алексиева родена на 
08.04.2004 г. и Красимир Ганков Алексиев роден на18.02.2006 г., изоставени са от майка 
си. Нямат никакви доходи, всички живеят с пенсията на съпруга и, която е в размер на 120 
лева. Регистрирана е в Дирекция „Бюро по труда”, но работа няма. Спрени са им тока и 
водата, а и децата не могат да посещават училище, тъй като нямат никакви средства. 
Молят ни за помощ. Становището на четвърта комисия е молбата да не бъде 
удовлетворена, тъй като не попада в изискванията на наредбата. 
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Разисквания по двадесет и шеста точка нямаше. 

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

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с 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. № 175 от 15.03.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 512 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Стефанка Ангелова Симеонова, живееща в село 
Кацелово, на улица „Родопи” № 61 еднократна финансова помощ. 
 

Двадесет и седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 176/15.03.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Мюмюне Ахмедова Мехмедова, живееща в 
село Кацелово, на улица „Родопи” № 49. 

По нея докладва:  

1. Светлана Цветанова – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

Постъпила е молба от Мюмюне Ахмедова Мехмедова, живееща в село Кацелово, в 
която тя твърди, че провежда процедура за асистирана репродукция за инвитро процедура. 
Разведена е и работи по програмата „Домашен помощник” на четири часа. Средствата, 
които получава са крайно недостатъчни, за да завърши процедурата. От Министерството 
на здравеопазването е одобрена за отпускане на финансови средства за извършване на 
процедурата. Моли и нас за отпускане на еднократна финансова помощ. Четвърта комисия 
разгледа на свое заседание молбата и излезе със становище тя да бъде уважена. 

2. Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-
жа Мехмедова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
в размер на 200 лева. 

Разисквания по двадесет и седма точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 4 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. № 176 от 15.03.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 513 
  

1. Отпуска на Мюмюне Ахмедова Мехмедова, живееща в село Кацелово, на улица 
„Родопи” № 49 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) 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. 
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3. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 

 

Двадесет и осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 182/21.03.2017 г., относно: 
Допълнение на Решение № 459 взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 23/28.02.2017 г. 

По нея докладва:  

1. Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Настоящата докладна записка касае допълнение на взето от нас решение. Това се 
налага тъй като след приемането от Общинския съвет на План за стопанисване, 
експлоатация и поддържане на Активите на „ВиК” ООД град Русе и План за опазване на 
околната среда, заедно с копие от становище от РИОСВ – Русе по План за опазване на 
околната среда, с цел обсъждане и проверка съответствието с Общинските програми за 
околната среда по чл. 79 от Закона за опазване на околната среда, включително 
Общинските програми за управление на отпадъците по чл. 52 от Закона за управление на 
отпадъците.в деловодството на Община Две могили е постъпило по – късно писмо от 
Областния управител на Област Русе, с което ни уведомява, че Общински съвет – Две 
могили следва да обсъди и приеме предоставените документи, които да бъдат допълнени в 
Решение № 459 по Протокол № 23/28.02.2017 г., а именно: 

1. Отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе за 2016 година. 
2. Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2016 

година. 
3. Проект на бюджет на Асоциацията по ВиК – Русе за 2017 година. 
4. Годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК – Русе за 2016 година. 
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 двадесет и осма точка нямаше. 

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

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

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24, чл. 57, ал. 1 и 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. 198в от Закона 

за водите и Докладна записка с вх. № 182 от 21.03.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 514 
  

1. Допълва Решение № 459 по Протокол № 23/28.02.2017 г., като след т. 4 се 
добавят следните точки: 

„5. Приема Отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе за 2016 година. 
6. Приема Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 

2016 година. 
7. Приема Проект на бюджет на Асоциацията по ВиК – Русе за 2017 година. 
8. Приема Годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК – Русе за 2016 година.” 
 

Двадесет и девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 184/22.03.2017 г., относно: 

Върнато за ново разглеждане наше Решение № 473 по Протокол № 23/28.02.2017 г. 
По нея докладва:  

1. Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
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На 22.03.2017 г., в Общинския съвет е получена Заповед на Областния управител 
на област Русе, с която е върнато за ново обсъждане наше Решение № 473 по Протокол № 
23/28.02.2017 г. С това решение ние дадохме съгласието си размерът на основната месечна 
заплата на Кмета на Общината да бъде изменен. 

Областният управител на област Русе счита, че с приемането на Решение № 473 по 
Протокол № 23/28.02.2017 г. Общински съвет – Две могили е нарушил императивната 
разпоредба на чл. 146, т. З и т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с 
чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, а 
именно: 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на 
кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата 
на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината. В този смисъл 
общинският съвет действа при условията на оперативна самостоятелност при определяне 
на размера на трудовите възнаграждения на кметове на общини след предложение от 
кмета на общината. В този случай гласуваният проект не е внесен от кмета на Община 
Две могили, а от председателя на Общински съвет Две могили, с което е нарушена 
разпоредбата на чл. 21. ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация. 

Решение № 473/28.02.2017 г. е прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, която изисква вносител да бъде 
кмета на общината, когато общинският съвет гласува определяне размера на трудовите 
възнаграждения на кметовете. В случая докладната записка е подписана от председателя 
на Общински съвет Две могили. 

Комисията разгледа на свое заседание предложения проект на решение и излезе със 
становище той да бъде приет. 

Разисквания по двадесет и девета точка нямаше. 

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

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

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация във връзка със Заповед № 4-95-

00-190/21.03.2017 г. на Областния управител на Област Русе и Докладна записка с вх. 

№ 184 от 22.03.2017 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 

(два) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 515 
  

1. Отменя Решение № 473 по Протокол № 23/28.02.2017 г. на Общински съвет – 
Две могили. 

 

Тридесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 185/22.03.2017 г., относно: 
Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Общината. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Настоящата докладна записка с пряко свързана с предходната. Съгласно чл. 21, ал. 
1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският 
съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на Общината и кметовете 
на кметства в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата 
на персонала по предложение на кмета на общината. Нормативната уредба относно 
размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства се 
съдържа в Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 67 от 14 април 2010 г. за 
заплатите в бюджетните организации и дейности (с посл. изм. от 28.01.2014 г.), като чл. 2, 
т. 4 от постановлението препраща към Приложение № 1 към Наредбата за заплатите на 
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служителите в държавната администрация. Видно от това размерът на възнагражденията 
се определя в зависимост от минималните и максималните размери на основните месечни 
заплати по нива и степени на служителите в държавната администрация, съобразно 
населението на населеното място. Съобразявайки ограниченията на чл. 8, ал. 2 от ПМС № 
67/2010 г., Кметът на Общината ни предлага увеличение на размера на трудовото си 
възнаграждение, утвърдено с наше Решение № 17 по Протокол № 2 от 24.11.2015 г. 
Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет, като в 
него се запише „… считано от 01.03.2017 г.” 

Разисквания по тридесета точка нямаше. 

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

1, т. 5 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 11 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и чл. 2, т. 4 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в 

бюджетните организации и дейности и Докладна записка с вх. № 185 от 22.03.2017 г. с 

14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против”, 1 (един) глас „Въздържал се” 

и 1 (един) глас „Негласувал” – Айдън Сабриев Карамехмедов, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 516 
  

1. Определя основната месечна заплата (ОМЗ) на кмета на Община Две могили, 
считано от 01.03.2017 г., както следва: 

1.1. Божидар Димитров Борисов - Кмет на Община Две могили - 1 800.00 (хиляда и 
осемстотин) лева основна месечна заплата  

2. Възлага на кмета на Общината да организира изпълнението на решението. 
 

Тридесет и първа точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

Такива не бяха направени. 
  

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Поради изчерпване на дневния ред, закривам двадесет и четвъртото заседание на 
новоизбрания VІI – ми Общински съвет в Община Две могили.  

 

Протоколът е изготвен на 28.03.2017 г. и отпечатан в 3 екз. 

Екз. № 1 – към Папка № …… 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
МД/МД 

          Председател на Общински съвет – Две могили:  

     

 

_________________ (Айдън Сабриев Карамехмедов) 


