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ОБ ЩИН А  ДВ Е  М ОГИЛИ•  ОБ ЛАСТ  Р УСЕ  
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

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

Екз. № 3 

П Р О Т О К О Л 
№ 37 

 

Днес, 28 март 2014 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна тридесет и седмото редовно заседание на VІ– тия Общински 
съвет – Две могили. 

Същото бе открито от Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет.  
 Тя съобщи, че на него присъстват 17 (седемнадесет) общински съветника. 
 Обяви, че заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 

В работата на съвета взеха участие: Николай Христов – Кмет на Община Две 
могили, Кремена Любенова – зам.-кмет на Общината, Мариета Петрова – Секретар на 
Община Две могили, Йордан Борисов – Обществен посредник на Община Две могили, 
Мирослав Енев – Началник РУ „Полиция” – град Две могили, служители от общинска 
администрация, кметове на кметства от Община Две могили, граждани. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, преди да ви дам думата за обсъждане на дневния ред искам да прочета 

едно благодарствено писмо от името на ръководството на СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” град Две могили, което е постъпило в деловодството на Общинския съвет. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет чете писмото. 
 

На следващо място – преди да започнем обсъждането на дневния ред съм длъжна 
да обявя, че в деловодството на Общинския съвет има постъпили две питания от 
Общинския съветник г-жа Соня Неделчева – Нечева. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, проекта за дневен ред на настоящото редовно заседание е раздаден на 

всеки. 
Имате ли Вие предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Микерям Адям – Общински съветник: 
Госпожо Председател, предлагам докладните записки, които започват от т. 6 до т. 

16 включително, да бъдат разгледани след т. 1 от дневния ред, за да можем да освободим 
читалищните служители, които са сред нас, като т. 2 да стане съответно т. 13 и от там 
нататък всяка следваща точка си промени поредността. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Имате ли Вие предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Няма. 
 

Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направеното 
предложение. 

 

Който е съгласен с предложението в дневния ред на настоящото редовно заседание 
докладните записки, които започват от т. 6 до т. 16 включително, да бъдат разгледани след 
т. 1 от дневния ред, за да можем да освободим читалищните служители, които са сред нас, 
като т. 2 да стане съответно т. 13 и от там нататък всяка следваща точка си промени 
поредността, моля да гласува с вдигане на ръка.  

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
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Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане дневен ред на 
настоящото редовно заседание на Общинския съвет, моля да гласува с вдигане на ръка? 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

 При последвалото гласуване, Общинският съвет със 17 (седемнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Отчет – анализ с вх. № 55/29.01.2014 г. за състоянието на престъпността и 
опазването на обществения ред на територията на РУ „Полиция” – град Две могили. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 
„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 115/13.03.2014 г., относно: 
Доклад на НЧ „Зора – 1930” село Помен за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 116/13.03.2014 г., относно: 
Доклад на НЧ „Светлина – 1927” село Чилнов за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

Докладва: Стефка Райкова – Секретар на Комисията по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 117/13.03.2014 г., относно: 
Доклад на НЧ „Пробуда – 1927” село Батишница за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

Докладва: Микерям Адям – Член на Комисията по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 118/13.03.2014 г., относно: 
Доклад на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1919” град Две могили за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 
култура и културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

6. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 119/13.03.2014 г., относно: 
Доклад на НЧ „Отец Паисий – 1912” село Острица за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

Докладва: Пламен Лашев – Член на Комисията по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 120/13.03.2014 г., относно: 
Доклад на НЧ „Селско събуждане – 1899” село Могилино за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2012 г. 
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Докладва: Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 121/13.03.2014 г., относно: 
Доклад на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1914” село Баниска за осъществената читалищна дейност 
и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

Докладва: Велико Великов – Член на Комисията по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 122/13.03.2014 г., относно: 
Доклад на НЧ „Христо Ботев – 1927” село Широково за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

Докладва: Микерям Адям – Член на Комисията по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 123/13.03.2014 г., относно: 
Доклад на НЧ „Христо Ботев – 1928” село Бъзовец за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 124/13.03.2014 г., относно: 
Доклад на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1902” село Кацелово за осъществената читалищна дейност 
и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 
култура и културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 125/13.03.2014 г., относно: 
Доклад на НЧ „Развитие – 1908” село Каран Върбовка за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

Докладва: Стефка Райкова – Секретар на Комисията по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 99/27.02.2014 г., относно: 
Приемане на Наредба № 25 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в 
Община Две могили и условията и редът за издаване на сертификат клас В. 

Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”. 

14. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 109/10.03.2014 г., относно: 
Възстановяване право на собственост върху земеделска земя. 

Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”. 

15. Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 111/11.03.2014 г., относно: 
Приемане на Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две могили за 
периода 02.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 
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Докладва: Стефка Райкова – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”. 

16. Докладна записка от Миланка Добрева с вх. № 113/12.03.2014 г., относно: 
Отчет за изпълнението на Стратегията „Движим се безопасно”, насочена към повишаване 
ефективността от обучението и възпитанието на децата по безопасност на движението по 
пътищата при ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий”, град Две могили за периода 2011 – 2013 
година. 

Докладва: Велико Великов – Член на Комисията по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

17. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 126/14.03.2014 г., относно: 
Отчет за 2013 г., относно изпълнение на Общинската стратегия и Програма за опазване на 
околната среда и Общинската Програма за управление на отпадъците, като неразделна 
част от нея. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”. 

18. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 127/14.03.2014 г., относно: 
Приемане на „Доклад за изпълнението на плана за развитие на Община Две могили 2007-
2013 г.” за периода от 01.04.2013 г. до28.02.2014 г. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Секретар на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 
уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

19. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 128/17.03.2014 г., относно: 
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
„Друга селскостопанска територия” в землището на село Каран Бърбовка. 

Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

20. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 129/17.03.2014 г., относно: 
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
„Нива” в землището на село Баниска. 

Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията Комисията по „Предотвратяване 
и установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

21. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 130/17.03.2014 г., относно: 
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
„Друга посевна площ” в землището на село Острица. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Председател на Комисията Комисията по 
„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

22. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 131/17.03.2014 г., относно: 
Продажба на общински обор в град Две могили, област Русе. 

Докладва: Теодор Андреев – Член на Комисията Комисията по „Предотвратяване 
и установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

23. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 133/17.03.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Акшан Нуретинова Сюлейманова, 
живееща в село Чилнов за раждане на второ дете – Ердоан Шенолов Раифов. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване 
и социални дейности”. 
          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

24. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 134/17.03.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Данка Маринова Христова, живееща в село 
Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 181. 
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Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

25. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 135/17.03.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Борис Димитров Маринов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Юрий Гагарин” № 23. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 
„Здравеопазване и социални дейности”. 

26. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 136/17.03.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Емне Иса Мехмедова, живееща в село 
Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 57. 

Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

27. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 138/17.03.2014 г., относно: 
Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на 
постоянен пчелин. 

Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 
уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

28. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 144/19.03.2014 г., относно: 
Продажба на обор – агнярник, частна общинска собственост в землището на село Чилнов. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията Комисията по 
„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

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

Първа точка от дневния ред:` 
Отчет – анализ с вх. № 55/29.01.2014 г. за състоянието на престъпността и 

опазването на обществения ред на територията на РУ „Полиция” – град Две могили. 
По него докладва:  
1. Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”: 
 Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други 
дейности” разгледа подробно отчета за състоянието на престъпността на територията на 
РУ „Полиция” град Две могили на свое заседание. Отчетът е много подробен, от него се 
вижда, че през последната година в района на Общината престъпленията са намалели. 
Отдаваме това на добрата работа на служителите в Районното управление. Процентът на 
разкриваемост на престъпленията е нараснал с 10 %, не са извършени особено тежки 
престъпления. Тук е мястото да поздравим началника на РУ „Полиция” град Две могили. 
Всички населени места на територията на общината са обезпечени с районни инспектори. 
Залегнати са превантивни дейности, които управлението извършва, взаимоотношенията 
между ръководството на РУ и ръководството на на Община Две могили, кметове и 
кметски наместници от общината са добри. Становището на комисията е отчета да бъде 
приет. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз считам, че е редно на първо място да поздравим г-н Мирослав Енев за 

назначаването му като Началник в Община Две могили и да го уверим, че в лицето на 
Общинския съвет и на Кмета на Общината може да разчита на нас, и заедно да превърнем 
нашата Община в едно спокойно място за живот. 

2. Радослав Радев – Общински съветник: 
Аз искам да кажа, че в Две могили нещата може и да изглеждат добре, но това не се 

отнася за населените места, които са по-отдалечени. Истината е че престъпността в 
нашата община нараства и това стана когато се отнеха автомобилите от РУ. Инспекторите, 
които обслужват селата са без автомобили и те могат само да приемат граждани в 
приемните. Нека помислим какви мерки можем да предприемем, защото да разчитаме 
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само на камерите не може. От няколко дни имам информация, че се движат съмнителни 
лица и само с увеличение на дежурствата няма да се получат нещата, трябват и 
автомобили. Нека направим нещо по въпроса, това не е корупция, нека снабдим РУ с 
автомобили, с които районните инспектори да си вършат работата. 

3. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Съгласна съм с това, което каза г-н Радев, нека търсим начини да върнем отнетите 

автомобили на полицията. Искам да пожелая успешна работа на г-н Мирослав Енев и нека 
отношенията между РУ, Общински съвет и Кмет на Община стават още по-добри. 

4. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Подкрепям това, което казаха колегите до момента. Искам да кажа, че на предния 

началник на РУ бях обърнал внимание за оголването за по десетина дни на крайнети села, 
които са на територията на Общината. С това дежурене по границата за по 10-14 дни, 
селата остават без надзор. Ние като общински съветници имаме право да ви съветваме, и 
моят съвет е ако е възможно нека тези командировки на младшите инспектори да бъдат 
по-малко. 

5. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз мисля, че това което иска г-н Чолаков не е в правомощията на Началника на 

Районното управление. Ние можем с едно писмо до Министерството на вътрешните 
работи да изискаме тези придобивки за по-добра работа на полицейското управление, 
иначе всичко казано дотук ще си остане в тази зала. 

6. Николай Христов – Кмет на Общината: 
На първо място искам да поздравя г-н Мирослав Енев с назначаването му за 

Началник на РУ град Две могили, като му пожелая безаварийна и ползотворна работа. 
Мисля, че взаимодействието между ръководството на Общината и Ройонното управление 
е на ниво. Имаме постоянни срещи със земеделски производители, които имат резултат. 
Постоянно получаваме една интерактивна карта на цялата област, в която ние можем да 
видим как стои битовата престъпност и това, което се случва на територията на нашата 
Община. Аз наистина от последния бюлетин, който получих мога да похваля работата на 
полицейските служители и намаления брой престъпления. Не съм съгласен с това, което 
каза г-н Радев, от отчета се вижда, че работата е свършена и това наистина е така. 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 523 по Протокол № 33/20.12.2013 г. и Отчет – анализ с вх. № 55 от 29.01.2014 г. със 
17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 
се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 589 

 

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

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

 

Втора точка от дневния ред:` 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 115/13.03.2014 г., относно: 

Доклад на НЧ „Зора – 1930” село Помен за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

По нея докладва:  
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1. Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Образование, култура и културно-
историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското 
общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 

Всички читалища, които са на територията на общината са подали подобни 
доклади. Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” разгледа на свое заседание всички доклади. 
Дейността на читалището е сравнително добра, финансовото състояние също е на ниво. 
Становището на комисията е докладната записка да бъде приета. 

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

т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища във връзка с 
Решение № 523 по Протокол № 33/20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 115 от 
13.03.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 590   

1. Приема Доклад на НЧ „Зора – 1930” село Помен за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

Приложение: Доклад на НЧ „Зора – 1930” село Помен за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 116/13.03.2014 г., относно: 

Доклад на НЧ „Светлина – 1927” село Чилнов за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

По нея докладва:  
1. Стефка Райкова – Секретар на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 

Докладът на НЧ „Светлина – 1927” село Чилнов беше разгледан обстойно на 
заседание на комисията. Информацията е много подробна, активно се работи за издигане 
на културното ниво в селото. Читалището разполага с три компютъра, телевизор, много 
подробно е представен финансовия отчет. Към библиотеката има създадена творческа 
група „Чилновски баби”, която има участия в различни общински мероприятия. Като 
проблем е посочено лошото осветление на киносалона. Становището на комисията е 
докладът да бъде приет. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз лично познавам работата на читалищния работник в с. Чилнов. Наистина там 

дейността е силно развита и аз искам да попитам ние тези читалища, които са на 
територията на нашата Община ще ги направим ли частна – общинска собственост, за да 
могат да кандидатстват по програми за ремонт на сградите. Вече две години нещата с 
читалищата са в застой. Нека в следващото заседание на Общинския съвет да се направи 
една справка кои читалища имат нужда от спешен ремонт и да започнем да работим. 

След приключване на разискванията по трета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
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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. 26а, ал. 5 от 
Закона за Народните Читалища във връзка с Решение № 523 по Протокол № 
33/20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 116 от 13.03.2014 г. със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 591   

1. Приема Доклад на НЧ „Светлина – 1927” село Чилнов за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

Приложение: Доклад на НЧ „Светлина – 1927” село Чилнов за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 117/13.03.2014 г., относно: 

Доклад на НЧ „Пробуда – 1927” село Батишница за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

По нея докладва:  
1. Микерям Адям – Член на Комисията по „Образование, култура и културно-

историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското 
общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 

Представен ни е много подробен и стегнат отчет със всичките извършени 
мероприятия, който завършва с финансова част. Становището на комисията е докладът да 
бъде приет. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 
 По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 
1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища във връзка с 
Решение № 523 по Протокол № 33/20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 117 от 
13.03.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 592   

1. Приема Доклад на НЧ „Пробуда – 1927” село Батишница за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

Приложение: Доклад на НЧ „Пробуда – 1927” село Батишница за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 118/13.03.2014 г., относно: 

Доклад на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1919” град Две могили за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

По нея докладва:  
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1. Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” разгледа представеният доклад на НЧ „Св. Св. Кирил 
и Методий - 1919” град Две могили. Читалището е регистрирано по Закона за народните 
читалища. Въведени са нови информационни технологии с работата по проект „Глобални 
библиотеки”, като читалището разполага с безплатен интернет. Много подробно са 
описани реализираните тематични и информационни инициативи с цел привличане на 
читатели и поддържането на интереса им. Посочен е културния календар, по който 
читалището активно е работило през изтеклата година. Проектът за ремонт на читалището 
по ПРСР, мярка 321 на този етап всички процедури са одобрени, но все още се чака 
покана за подписване на анекс, след който ще стартират ремонтните дейности. Мнението 
на комисията е докладът да бъде подкрепен. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 
1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Аз искам да попитам до края на годината ще имаме ли отремонтирано читалище? 
2. Стефан Димитров – Председател на Читалищното насоятелство: 
Надяваме се до края на годината да финализираме изпълнението на проекта, но все 

още чакаме да ни поканят да подпишем анекса, след който ще започнат ремонтните 
дейности. 

3. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Срокът за изпълнение на проекта е 6 месеца след подписването на анекса, но 

според мен, това което трябва да се случи не е в състояние Читалището да направи само. 
Нека ръководството на Общината да помогне с каквото може, този анекс чака за подпис 
вече 4 месеца. 

4. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Това, което чака за анексиране не е пречка да се започне работа. Имам 

информация, но смятам да я споделя с вас, след като приключи докладването по всички 
четалища. 

След приключване на разискванията 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, чл. 26а, ал. 5 от 
Закона за Народните Читалища във връзка с Решение № 523 по Протокол № 
33/20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 118 от 13.03.2014 г. със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 593   

1. Приема Доклад на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1919” град Две могили за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2013 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 
2013 г. 

 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 119/13.03.2014 г., относно: 

Доклад на НЧ „Отец Паисий – 1912” село Острица за осъществената читалищна дейност и 



 

 10

изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

По нея докладва:  
1. Пламен Лашев – Член на Комисията по „Образование, култура и културно-

историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското 
общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 

Както при другите читалища, така и тук се отчита цялата дейност на читалището в 
селото. Това читалище е едно от най-старите на територията на Общината. Към 
читалището има певческа група, направени са някои ремонти. Становището на комисията 
е докладът 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 
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. 26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища във връзка с 
Решение № 523 по Протокол № 33/20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 119 от 
13.03.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 594   

1. Приема Доклад на НЧ „Отец Паисий – 1912” село Острица за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

Приложение: Доклад на НЧ „Отец Паисий – 1912” село Острица за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

 

Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 120/13.03.2014 г., относно: 

Доклад на НЧ „Селско събуждане – 1899” село Могилино за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

По нея докладва:  
1. Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Образование, култура и културно-

историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското 
общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 

Това е читалището с най-дълга история. Имат си читалищно настоятелство и 
независимо от демографския срив там също се развива добра дейност. Дейностите са 
подробно изброени, проблемът тук е, че читалището няма собствени приходи. 
Становището на комисията е докладът да бъде приет. 

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

т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища във връзка с 
Решение № 523 по Протокол № 33/20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 120 от 
13.03.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 595   
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1. Приема Доклад на НЧ „Селско събуждане – 1899” село Могилино за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2013 г. 

Приложение: Доклад на НЧ „Селско събуждане – 1899” село Могилино за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2013 г. 

 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 121/13.03.2014 г., относно: 

Доклад на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1914” село Баниска за осъществената читалищна дейност 
и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

По нея докладва:  
1. Велико Великов – Член на Комисията по „Образование, култура и културно-

историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското 
общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 

Комисията по Образование разгледа на свое заседание и доклада за дейността на 
НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1914” село Баниска. Читалището работи много добре, като подробно 
са описани мероприятията, има и финансов отчет. Тази година на читалището предстои 
честване на 100 годишен юбилей. Това е най-голямото читалище на територията на 
Общината в населено място, където има и детска градина и основно училище и 
посещаемостта е много добра. Читалището не разполага със собствени приходи и тук е 
мястото на Общината да помогне за празника, който предстои. Материалната база на 
читалището е в много лошо състояние, наложително е да се извърши ремонт, нека се 
вземат мерки. Становището на комисията е докладът да бъде приет. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 
1. Радослав Радев – Общински съветник: 
Баниска е едно от големите села в Общината и киносалона на читалището се 

нуждае от един наистина спешен ремонт. Наистина там се направи локално парно, което 
отоплява много добре цялата сграда на читалището, но това трябва да се направи и в 
сградите на останалите читалища от Общината. 

2. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Подкрепям напълно изказалите се дотук. Читалището в село Баниска наистина е 

едно от най-големите, в селото има и училище и детска градина и ние трябва да направим 
всичко необходимо за извършване на ремонт по проект. Нека това читалище да бъде едно 
от първите, на които да се направи ремонт. 

След приключване на разискванията по осма точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 26а, ал. 5 от 
Закона за Народните Читалища във връзка с Решение № 523 по Протокол № 
33/20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 121 от 13.03.2014 г. със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 596   

1. Приема Доклад на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1914” село Баниска за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 
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Приложение: Доклад на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1914” село Баниска за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 122/13.03.2014 г., относно: 

Доклад на НЧ „Христо Ботев – 1927” село Широково за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

По нея докладва:  
1. Микерям Адям – Член на Комисията по „Образование, култура и културно-

историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското 
общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” разгледа и доклада на НЧ „Христо Ботев – 1927” село 
Широково и излезе със становище той да бъде приет. Това е едно малко село с много 
богата дейност. Тук се празнува деня на „Завряния зет”, има група за автентичен фолклор. 
Читалището ни моли за отпускане на 200 лева за закупуване на книги. 

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

т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища във връзка с 
Решение № 523 по Протокол № 33/20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 122 от 
13.03.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 597   

1. Приема Доклад на НЧ „Христо Ботев – 1927” село Широково за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

Приложение: Доклад на НЧ „Христо Ботев – 1927” село Широково за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2013 г. 

 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 123/13.03.2014 г., относно: 

Доклад на НЧ „Христо Ботев – 1928” село Бъзовец за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

По нея докладва:  
1. Невена Георгиева – Член на Комисията по „Образование, култура и културно-

историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското 
общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 

Комисията по Образование разгледа на свое заседание и доклада за дейността на 
НЧ „Христо Ботев – 1928” село Бъзовец. Дейността на читалището в село Бъзовец е много 
разнообразна, както на всички останали читалища. Читалището винаги е било средище за 
задоволяване потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на 
културния живот, социалната и образователната дейност на населението. Приоритетите на 
читалището са били развитие на библиотечната дейност, художествено-творческа дейност 
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и културно-образователна дейност. Към читалището има създадени пет творчески 
колектива – Група за популярни песни и шлагери „Бъзовска искра”; Група за модерни 
танци „Веселите бъзовчета”; детска лазарска група; мъжка коледарска група и Ромска 
група „Циганско сърце”. Естествено е, че читалището има и проблеми и поради липсата 
на финансови средства няма интернет, състоянието на сградата е много лошо. Читалището 
не разполага със собствени приходи. Спечелен е проект по мярка 322 за обновяване 
изцяло на сградата, като договорът е подписан, но все още се очакват средствата. 
Становището на комисията е докладът да бъде приет. 

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

т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища във връзка с 
Решение № 523 по Протокол № 33/20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 123 от 
13.03.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 598   

1. Приема Доклад на НЧ „Христо Ботев – 1928” село Бъзовец за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

Приложение: Доклад на НЧ „Христо Ботев – 1928” село Бъзовец за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 124/13.03.2014 г., относно: 

Доклад на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1902” село Кацелово за осъществената читалищна дейност 
и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

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

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 

Докладът на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1902” село Кацелово е доста изчерпателен, като 
отново завършва и с финансова част. Становището на комисията е той да бъде приет. 

В разискванията по единадесета точка участие взеха: 
1. Емилия Тодорова – Председател на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1902” село 

Кацелово: 
Аз искам да кажа, че библиотекарката в нашето читалище е единствената в района 

с библиотечно образование, а е с най-ниската заплата. На проведено събрание решихме да 
и се увеличи заплатата с протоколно решение, но тук в счетоводството Мария Андреева 
ни каза, че не може защото субсидиите, които се изплащат ежемесечно не стигат. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
От всички разгледани доклади до тук аз наистина очаквах хората да кажат, че имат 

проблем с финансирането. Получавате държавна субсидия в размер на 6 271 лева и това са 
средствата, с които вие издържате всички читалища за една година. Това е крайно 
недостатъчно като се има предвид, че основно средствата се изразходват за фонд работна 
заплата, ток и др. разходи, но всички вие с вашата дейност, показвате, че нашите села са 
живи. Искам да направя едно предложение към общинската администрация – във всяко 
едно населено място има общинска земя, която ние можем да предоставим на читалищата 
за управление, за да могат те да си имат своята самостоятелност. 
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След приключване на разискванията по единадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 26а, ал. 5 от 
Закона за Народните Читалища във връзка с Решение № 523 по Протокол № 
33/20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 124 от 13.03.2014 г. със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 599   

1. Приема Доклад на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1902” село Кацелово за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

Приложение: Доклад на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1902” село Кацелово за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2013 г. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 125/13.03.2014 г., относно: 

Доклад на НЧ „Развитие – 1908” село Каран Върбовка за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

По нея докладва:  
1. Стефка Райкова – Секретар на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 

Както на всички останали читалища, така и дейността на читалището в село Каран 
Върбовка е доста разнообразна. За съжаление това е едно от най-бедните читалища на 
територията на Общината, дори в момента няма 60 лева, с които да си плати 
изразходената ел. енергия, нямат пари и да се абонират за ежедневник. Сградата е в много 
лошо състояние. Защо се оеднаквяват субсидиите на читалищата, които имот собствени 
приходи и на тези, които не разполагат с такива? Комисията по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма” взе 
решение да се отпуснат 2 000 лева за ремонт на читалните в селата Баниска, Батишница и 
Каран Върбовка, защото те не разполагат със собствени приходи. 

В разискванията по дванадесета точка участие взеха: 
1. Ина Славова – Секретар на НЧ „Развитие – 1908” село Каран Върбовка: 
Аз искам да благодаря на общинското ръководство, за това че ни снабдиха с 

компютър и за помощта, която ни оказва при осъществяването на фестивала „Жива вода”. 
Искам да кажа, че нашето читалище наистина е най-бедното и ние не разполагаме с 
никакви средства, за да си покриваме елементарните разходи, обърнала съм се на просяк. 
Всеки месец се чудя от къде да взема пари, за да си платим разходите за вода, интернет, 
ел. енергия и други. Обиколила съм читалищата от всички населени места на територията 
на Общината и искам да ви кажа, че няма читалище, което да е в по-лошо състояние от 
нашето. 

2. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
По отношение на субсидиите на читалищата ми направи впечатление, че на всички 

читалища те са едни и същи. Направих запитване в счетоводството, на което те ми 
отговориха, че преди приемането на бюджета всички вие – читалищните работнищи в 
Общината сте били поканени на среща, на която сте обсъждали субсидиите на всички 
читалища, за което има съставени протоколи за взети ваши решения с ваши подписи. 
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Всички вие сте се подписали, че сте съгласни субсидията да бъде една и съща за всички 
читалища. 

3. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Служителите на читалищата няма как да не се разпишат, защото това е държавна 

субсидия и тя се разпределя еднакво за всички, така че това не го изтъквайте. 
4. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
В докладите на читалищата аз забелязах, че на някои има отпуснати 400, на други 

600, а на някои дори и 100 лева от Общината. В интерес на истината аз не можах да 
разбера колко декара земя имат тези читалища, какви са приходите от нея. Според мен 
трябва да се преразгледа субсидирането на читалищата от Общинския бюджет трябва да 
бъде според големината на населеното място и според дейността, която се извършва в 
самото читалище. 

5. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Наистина направихме подробен анализ на всички читалища за изтеклата 2013 

година. Права е г-жа Соня Неделчева – Нечева, наистина много от читалищата имат земя, 
а дали тя се използва рационално? Мисля, че е редно да направим една подробна справка, 
с която да запознаем и Общинския съвет и обществеността. Трябва да акцентираме върху 
читалищата, които нямат земеделска земя – те са четири на територията на Общината, 
като им предоставим допълнителна сума от бюджета. За читалището в село Баниска ще 
трябва да дадем някаква сума, за да могат да си отпразнуват подобаващо юбилея. 

За проектите – бях в София и успях да се свържа с консултантите по проектите, 
които са за читалището в Две могили. Наистина текучеството, което е в момента във Фонд 
„Земеделие” е причина да се бавят нещата, но това не зависи от нас. Тяхното уверение бе, 
че в началото на м. април ще получим този анекс с окончателно одобрените разходи за 
проекта. Единственото, което мен ме притеснява в момента е, че това не е пречка 
строителят да започне работа. Има много неща, които могат да се поръчват и според 
консултанта не е пречка да се черпи аванса, който е по сметката на читалището. В най 
скоро време трябва да направим една работна среща с изпълнителя който е избран, защото 
аз така, както виждам плана, по който той се движи изостава по графика, който е 
представил. 

За читалището в Бъзовец – текат процедурите за избор на изпълнител, публичност 
и прозрачност, за надзор, но те нямат аванс по договор е така, за което не е необходимо да 
се дава банкова гаранция. 

За читалищата, с които ние имаме намерение да кандидатстваме – прав е г-н радев, 
наистина читалището в Баниска се нуждае от спешен ремонт, читалището в Кацелово е 
най-красивото от всички читалища и то трябва да се запази във вида, в който е. Няма как 
да искаме всички читалища да бъдат ремонтирани по едно и също време. Когато отворят 
мярка, наистина Общината има намерение да кандидатства с тези читалища. Проектите се 
правят бързо, заснети са от архитекта и може много бързо да се реагира. 

6. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Всяко едно читалище като бенефициент може да си кандидатства само и мисля, че 

не е проблем всички читалища тази година да го направят. Трябва да се направи някаква 
сметка, все пак тези читалища са на общината. 

7. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Г-н Георгиев, аз мисля че това не може да стане и ще кажа защо – Общината не 

може да осигури банкови гаранции на всички. 
8. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Що се отнася до оземляването на читалищата, аз искам да кажа, че ние като 

Общински съвет имаме решение там където има общински земи в населените места, при 
продажба или отдаване под наем 50 % да бъдат предоставени на съответното кметство, а 
оттам те могат да предоставят на читалищата. 

След приключване на разискванията по дванадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
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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. 26а, ал. 5 от 
Закона за Народните Читалища във връзка с Решение № 523 по Протокол № 
33/20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 125 от 13.03.2014 г. със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 600   

1. Приема Доклад на НЧ „Развитие – 1908” село Каран Върбовка за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 г. 

Приложение: Доклад на НЧ „Развитие – 1908” село Каран Върбовка за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2013 г. 

 

Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 99/27.02.2014 г., относно: 

Приемане на Наредба № 25 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в 
Община Две могили и условията и редът за издаване на сертификат клас В. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 

С настоящата докладна записка се предлага на Общинския съвет проект на Наредба 
№ 25 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Две могили и редът 
за издаване на сертификат клас В. 

Същата е разработена в съответствие със Закона за насърчаване на инвестициите. 
В Глава Първа се съдържат общите положения в Наредбата. 
Във Втора глава са разписани задължения на Кмета на общината в общинската 

политика в областта на инвестициите, а именно:   
1. Осигуряване провеждането на политика за насърчаване на инвестициите на 

територията на общината при разработването и изпълнението на общинския план за 
развитие и на програмата за неговото изпълнение; 

2. Съдействане за прилагане на мерките за насърчаване на инвестициите по ЗНИ; 
3. Издаване сертификат за инвестиционни проекти с общинско значение и прилагане 

насърчителните мерки от неговата компетентност. 
В Глава трета се разглеждат въпросите за насърчаване на инвестициите. Тук се 

посочва, на какви условия трябва да отговарят инвестициите и кой инвестиции не се 
насърчават, в това число и инвестиции, направени от определени лица. 

В Наредбата, инвестициите се определят като клас В с общинско значение въз основа 
на критериите за размер и заетост. Посочено е, че инвестициите с общинско значение, 
получили сертификат за клас В се насърчават за изпълнение на инвестиционния проект 
чрез: 

1. Съкратени срокове за административно обслужване, предоставяно от общината. 
2. Индивидуално административно обслужване, предоставяно от общината. 
3. Придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти - 

частна общинска собственост. 
Указан е и редът за издаване на сертификат за инвестиция клас В, а именно: 
1. Инвеститорът следва да подаде заявление до кмета на Община Две могили по 

образец, като прилага инвестиционен проект и необходимите документи.  
2. Комисия назначена от кмета на общината, извърша оценка на заявлението и 

документите за съответствие. 
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3. След извършване на тази оценка, комисията изготвя становище за издаване на 
сертификат за клас инвестиция В. 

4. Въз основа на това становище, кметът изготвя и изпраща до Общинския съвет 
мотивирано предложение за издаване на сертификат за инвестиция клас В или за отказ.  

5. Сертификат за инвестиция клас В се издава след решение на Общинския съвет. 
В Глава Четвърта са разгледани мерките за насърчаване на инвестициите. Тук е 

посочено, какво може да направи кмета на общината, по искане на инвеститор, получил 
сертификат за клас инвестиция. 

В отделна глава е разгледан въпроса за контрола по изпълнението на 
инвестиционните проекти. 

Наредбата има и административнонаказателни разпоредби. 
Втора комисия разгледа на свое заседание настоящата Наредба № 25. Становището 

ни е, тя да бъде приета, във вида в който ни е предложена. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, преминаваме към процедура на гласуване. Наредбата ще бъде гласувана 

глава по глава. 
 

Който е съгласен с Глава първа – Общи положения, моля да гласува с вдигане на 
ръка. 

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

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава втора – Общинска политика в областта на инвестициите, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава трета – Насърчаване на инвестициите, моля да гласува с 
вдигане на ръка. 

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

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава четвърта – Прилагане на мерките за насърчаване на 
инвестициите, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава пета – Контрол по изпълнението на инвестиционни 
проекти, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава шеста – Административно наказателни разпоредби, моля 
да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 



 

 18

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

„Въздържал се”, предложението се приема. 
Разисквания по тринадесета точка нямаше. 
По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 
във връзка с чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 
22и, т. 1 във връзка с чл.22з, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите, при 
спазване на изискванията на чл. 75 – чл. 79 от Административнопроцесуалния 
кодекс, чл. 8, чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 
нормативните актове и Докладна записка с вх. № 99 от 27.02.2014 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 601 

 

1. Приема Наредба № 25 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в 
Община Две могили и условията и редът за издаване на сертификат клас В, която влиза в 
сила от 01.04.2014 год. 

Приложение: Проект на Наредба № 25 за насърчаване на инвестициите с 
общинско значение в Община Две могили и условията и редът за издаване на сертификат 
клас В. 

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 109/10.03.2014 г., относно: 

Възстановяване право на собственост върху земеделска земя. 
По нея докладва:  
1. Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 

В Община Две могили е постъпила молбата на Велиана Йорданова Иванова за 
възстановяване на собствеността върху земеделска земя с площ от 0.700 дка, находящи се 
в местността „Кавъклъка”, село Баниска.  С Решение № 18 от 21.03.2006г. на Беленски 
районен съд е признато за установено по отношение на Общинска служба земеделие и 
гори-град Две могили, че наследниците на Иван Василев Вълчев, имат право да 
възстановят собствеността си върху следния недвижим имот: зеленчукова градина 
(земеделска земя) с площ от 0.700 дка в землището на село Баниска. За обезщетяване на 
собствениците е необходимо наше решение, което няма как да е по-различно от 
решението на съда. Становището на комисията е докладната записка да бъде приета, като 
имаме една съвсем малка забележка в изписването на т. 1 от решението да не е „Дава 
съгласие ...”, а „Да бъдат обезщетени ....”. 

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

21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, &27, ал. 2 от Предходните и 
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за 
собствеността и ползването на земеделски земи, Решение № 18 от 21.03.2006 г. на 
Беленски районен съд по Гр. дело № 650 по описа за 2005 г., молба с вх. № 6126 от 
20.12.2013 г. от Велиана Йорданова Иванова – наследник на Иван Василев Вълчев, 
б.ж. на селоБаниска и Докладна записка с вх. № 109 от 10.03.2014 г. със 17 
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(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 602 

 

1. Да бъдат обезщетени наследниците на Иван Василев Вълчев, б.ж. на село 
Баниска, област Русе, починал на 09.05.1981 г. със следния недвижим имот в землището 
на село Баниска, местността Кавъклъка: Поземлен имот № 001019, с площ от 0.700 дка, в 
местността „Кавъклъка” в землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, община Две 
могили, с начин на трайно ползване „Нива”, III категория при неполивни условия. 

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

 

Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 111/11.03.2014 г., относно: 

Приемане на Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две могили за 
периода 02.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

По нея докладва:  
1. Стефка Райкова – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 
Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” разгледа на 
свое заседание Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две могили за 
периода 02.01.2013 г. до 31.12.2013 г., който се внася съгласно разпоредбите на чл. 28 от 
Правилник № 5 за организацията и дейността на обществения посредник, действащ на 
територията на Община Две могили, Област Русе. На територията на Област Русе 
институцията Обществен посредник съществува от шест години и то само в Община Две 
могили. Този факт доказва европейското разбиране и подкрепа от ръководството на 
общината,общинския съвет и общинските съветници за необходимостта от тази полезна за 
хората институция. Общественият посредник е представител на гражданите от Община Две 
могили пред общинската и държавната администрация, юридическите и физическите лица 
и съдейства за установяване на добро и прозрачно управление. Той се противопоставя на 
лошите административни практики като злоупотреба с власт и лошо административно 
обслужване. Всичко това води до нарушаване правата на хората и тяхното достойнство. В 
контекста на мисията на обществения посредник да защитава правата и достойнството на 
гражданите от действието и бездействието на общинските и държавни институции и да 
съдейства за по-добро и прозрачно управление се очертават три основни направления в 
неговата дейност за периода 02.01. 2013 до 31. 12. 2013 г. година: Съдействие на 
гражданите по индивидуални писмени, устни и по електронен път подадени жалби, 
сигнали, препоръки, констатации и предложения. Дадени консултации; Съдействие за 
развитие и утвърждаване на гражданското общество и повишаване правната култура на 
гражданите; Взаимодействие с институциите и обратна връзка в управленския процес на 
Община Две могили. За указания период на отчета са постъпили 93 писмени и устни жалби 
и дадени консултации. От тях писмените са 19. Десет от тях са по електронен път, три по 
пощата и шест подадени лично. Четиридесет са устните жалби и тридесет и две са 
консултациите дадени от обществения посредник. Разпределени по проблеми те се свързват 
с: трудови права и заетост – шест; битови спорове – четири; социално подпомагане – пет; 
ползване на личен асистент – пет; незаконна обработка на чужда земя – три; липса на 
контейнери за сметосъбиране и сметоизвозване и повредени контейнери – четири; 
освобождаване от такса смет – шест; повреди на домакински уреди поради внезапно 
спиране на ток – пет; липса на информация за проведен търг – три; снабдяване с дърва за 
социално слаби – три; укрепване на дигата и ремонт на моста над река Черни Лом до с 
Кацелово-пет; неизпълнение от „Прецис-интер холдинг” АД на издаден Изпълнителен лист 
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от Районен съд – Русе за изплащане на заплати на работник от гр. Две могили – една; 
неизплатени заплати от частна охранителна фирма – една; промени в пенсионното 
законодателство – три; национални и европейски програми за осигуряване на работни места 
– шест; консултации за делби, преизчисляване на трудов стаж, право на социални помощи, 
отопление, безплатни дърва за огрев, заплащане на такси битови отпадъци, нарушени права 
от Енерго-про за спиране на тока без предупреждение – шесдесет и две. Повечето писмени 
и устни жалби се отнасят до отказ от социални помощи, отказ за отпускане на финансова 
помощ от общинския съвет, отказ за получаване на енергийни помощи. В някои от 
населените места има проблеми с получаване и разнасяне на храната от социалния 
патронаж. За неуредени междусъседски спорове са разказани на обществения посредник в 
устни жалби. Устни жалби са и от нарушени права от монополистите Енерго про и В и К. 
Почти всеки един от посетителите в приемните дни поставя въпроса за ремонтите на 
улиците, на лекарските кабинети, на контейнерите за смет. Като цяло анализът на 
подадените през изтеклия период жалби показва, че жителите на общината търсят 
обществения посредник по широк кръг въпроси и проблеми. В началото на 2014 г. 
общественият посредник заедно с кмета на общината са изготвили пет аргументирани и 
документирани писма до заинтересованите институции и окръжния прокурор за 
тревожното състояние на моста на р. Черни Лом до село Кацелово с апел да започне най- 
после неговото укрепване след двегодишно прекъсване. Омбудсманът издири от 
Военноисторическия архив имената на загиналите в Балканската, Междусъюзническата, 
Първата и Втората световна война от всички населени места в Община Две могили. 
Списъците ще се ползват за справка от кметовете на населените места за справка. В края на 
отчета са направени доста добри препоръки към Общината. Комисията, счита че 
длъжността „Обществен посредник” е полезна за гражданите на Общината и излезе със 
становище отчетът да бъде приет. 

В разискванията по петнадесета точка участие взеха: 
1. Йордан Борисов – Обществен посредник на територията на Община Две 

могили: 
Благодаря на Община Две могили, че има реално отношение към тази нова 

институция Обществен посредник. Чест прави на Общинския съвет, че съумя да запази 
тази институция в Община Две могили, защото в България се забелязва, че по-малките 
общини имат по-голям интерес за защитаването и. Наистина има голям интерес, хората 
идват при мен да си изкажат болката и ние активно участваме за реализирането на 
общественополезни дела. Административния център към Община Две могили работи 
много добре и искам да кажа, че до момента няма нито една постъпила жалба. 
 След приключване на разискванията по петнадесета 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. № 111 от 11.03.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 
0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 603 

 

1. Приема Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две могили 
за периода 02.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

Приложение: Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две 
могили за периода 02.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

 

Шестнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Миланка Добрева с вх. № 113/12.03.2014 г., относно: 

Отчет за изпълнението на Стратегията „Движим се безопасно”, насочена към повишаване 
ефективността от обучението и възпитанието на децата по безопасност на движението по 
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пътищата при ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий”, град Две могили за периода 2011 – 2013 
година. 

По нея докладва:  
1. Велико Великов – Член на Комисията по „Образование, култура и културно-

историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското 
общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” разгледа на свое заседание Отчет за изпълнението на 
Стратегията „Движим се безопасно”, насочена към повишаване ефективността от 
обучението и възпитанието на децата по безопасност на движението по пътищата при 
ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий”, град Две могили за периода 2011 – 2013 година. Отчета е 
много подробен и това, че няма пътно-транспортни произшествия с деца говори, че 
служителите при ЦДГ са си свършили много добре работата при изпълнението на тази 
стратегия, поради което становището на комисията е отчета да бъде приет. 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, във връзка с Решение № 523 по Протокол № 
33/20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 113 от 12.03.2014 г. със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 604   

1. Приема Отчет за изпълнението на Стратегията „Движим се безопасно”, насочена 
към повишаване ефективността от обучението и възпитанието на децата по безопасност на 
движението по пътищата при ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий”, град Две могили за 
периода 2011 – 2013 година. 

Приложение: Отчет за изпълнението на Стратегията „Движим се безопасно”, 
насочена към повишаване ефективността от обучението и възпитанието на децата по 
безопасност на движението по пътищата при ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий”, град Две 
могили за периода 2011 – 2013 година. 

 

Седемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 126/14.03.2014 г., относно: 

Отчет за 2013 г., относно изпълнение на Общинската стратегия и Програма за опазване на 
околната среда и Общинската Програма за управление на отпадъците, като неразделна 
част от нея. 

По нея докладва:  
1. Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 
Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” разгледа на 
свое заседание Отчета за 2013 г., относно изпълнение на Общинската стратегия и 
Програма за опазване на околната среда и Общинската Програма за управление на 
отпадъците, като неразделна част от нея, който се внася съгласно наше Решение № 523. 
Отчетът е изготвен във връзка с изпълнение на изискванията на чл.79, ал.5 от Закона за 
опазване на околната среда и чл.52, ал. 2 и ал.9 от Закона за управление на отпадъците. На 
територията на община Две могили са генерирани следните видове отпадъци: Смесени 
битови отпадъци; Строителни отпадъци; Производствени отпадъци. Становището на 
комисията е отчетът да бъде приет. 
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В разискванията по седемнадесета точка участие взеха: 
1. Пламен Лашев – Общински съветник: 
Отчетът, който ни се предлага има по-скоро информационен характер, с който се 

характеризират видовете отпадъци и как те се събират, изхвърлят и оползотворяват. Дава 
се и информация за състоянието на околната с реда в Общината. Въпросът ми тук е: 
Знаем, че в Общината съществуват нерегламентирани сметища, или такива без 
разрешение. Има и много проблеми със съдовете за изхвърляне на отпадъците. Какви 
действия предприемате първо за намаляване на нерегламентираните сметища и второ – за 
ремонт и подмяна на съдовете за изхвърляне на отпадъците. Знам, че втория въпрос е 
задължение на Общинската фирма „Черни Лом 2008”, но моля Ви кажете ми своите 
виждания по проблема. Знам също, че по тези въпроси съм поставял и друг път питания, 
но считам, че те все още са актуални и е добре да има дискусия по тях. 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Въпросът с отпадъците винаги е бил много сериозен. Миналата седмица минаха на 

проверка от РИОСВ и провериха сметищата по всички населени места от Общината. На 
предходни заседания на Общинския съвет се коментира въпроса с нерегламентираното 
сметище в района на могилите. Поставихме човек, който охранява района и изхвърлянето 
на отпадъци престана. Вчера изчистихме нерегламентираните сметища в района на 
язовира, в района зад базата на кооперацията и считам, че състоянието на сметищата е 
сравнително добро. Мнението ми е че трябва да се изготвят информационни материали, с 
които да обясним на хората, че не могат да изхвърлят отпадъците си на места, на които не 
е редно да се  прави това. Известна част от контейнерите тип „Бобър” са отремонтирани, 
но тук също трябва да се каже на хората, че не бива да извърлят строителни материали в 
тях. 

След приключване на разискванията по седемнадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинскиа съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 79, ал. 5 от Закона 
за опазване на околната среда, чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците 
във връзка с Решение № 523 по Протокол № 33/20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. 
№ 126 от 14.03.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 605   

1. Приема Отчет за 2013 г., относно изпълнение на Общинската стратегия и 
Програма за опазване на околната среда и Общинската Програма за управление на 
отпадъците, като неразделна част от нея. 

Приложение: Отчет за 2013 г., относно изпълнение на Общинската стратегия и 
Програма за опазване на околната среда и Общинската Програма за управление на 
отпадъците, като неразделна част от нея. 

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 127/14.03.2014 г., относно: 

Приемане на „Доклад за изпълнението на плана за развитие на Община Две могили 2007-
2013 г.” за периода от 01.04.2013 г. до28.02.2014 г. 

По нея докладва:  
1. Айдън Карамехмедов – Секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 
Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” разгледа на 
свое заседание Доклада за изпълнението на плана за развитие на Община Две могили 
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2007-2013 г.” за периода от 01.04.2013 г. до28.02.2014 г. Докладът е разработен на базата 
на Междинната оценка от 2012 г. на Плана за развитие на Община Две могили за периода 
2007 – 2013 г., на експертния доклад „Мониторинг и оценка на действащия план”, от 2013 
г., както и на текуща информация за изпълнението на Общинския план за развитие до края 
на плановия период – декември 2013 г. Тези документи съдържат в най-пълен вид 
информацията за степента на изпълнение на Плана, включително и за периода – 1 април 
2013 г. – 28 февруари 2014 г. През отчетния период Община Две могили е работила по 
проекти към Оперативна програма „Административен капацитет”,„Център за развитие на 
човешките ресурси”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, „Програма 
за развитие на селските райони”и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 
Приключени са следните проекти: „Учим докато работим” по ОП „Административен 
капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, по приоритетна ос ІІ „Управление на 
човешките ресурси”. Стойността на проекта е 191 182.23 лв.; „Активни граждани в 
контекста на Европейската общност” по програма „Коменски” – „Регионални 
партньорства”, с Договор за финансова подкрепа № LLP-2011-COM-RP-04. В този проект 
участва Община Две могили, с местни партньори- ЦДГ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Две 
могили, ЦДГ „Първи юни” с. Баниска и Училищно настоятелство; „Партньорство за 
просперитет”. Новите проекти, по които се работи и са от настоящия мандат са: Проект 
„Ефективна и компетентна общинска администрация Две могили” по ОП 
„Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, по приоритетна ос ІІ 
„Управление на човешките ресурси”. Стойността на проекта е 76 117.34 лв.; Проект 
„Закупуване на оборудване за противопожарни депа в гр. Две могили, с. Баниска, с. 
Кацелово, община Две могили” по ПРСР, мярка 226 „Възстановяване на горския 
потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на стойност 17 163.57 лв. Проектите, по 
които се работи в момента, но са спечелени от предходния мандат, са: Проект 
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, с.Помен, с. 
Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”, като стойността на 
проекта е 1 871 116 лв.; Проект „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005-
І-5 /Обретеник-Бяла/-граница /Община Борово-Община Две могили/-Батишница-Бъзовец – 
RSE 1082 от км. 8+000 до км. 12+300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от 
ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в с. Бъзовец и по път RSE 1082 ІІІ-5001 /Две могили- 
Острица/-Широково-Чилнов-Баниска от км. 3+120 до км. 7+900 с подмяна на уличен 
водопровод от ОК 6 до ОК 63 на път RSE 1082 в с. Чилнов, Община Две могили, област 
Русе” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от 
„Програма за развитие на селските райони” на стойност 5 245 208 лв.; „Обществена 
трапезария”, финансирана от Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и 
социалната политика; Проект „Подкрепа за достоен живот” за предоставяне на услугата 
„Личен асистент”; Проект „Звено за социални услуги в домашна среда – община Две 
могили”; Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците за 
регион Борово, Бяла (област Русе)”. Програмата е отворена за допълнения в процеса на 
нейното изпълнение от всички граждани на общината Тя ще остане постоянна и 
непроменлива в стратегическата си насоченост и цел, но гъвкава по отношение на 
проектите, които ще търпят актуализация при промяна на  националните приоритети и 
индикативните програми на фондовете на ЕС за периода 2014 - 2020 г. При разглеждането 
на доклада в заседание на нашата комисия имаше положителни и отрицателни изказвания, 
но като цяло становището ни е 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. 91, ал. 3 от Правилника за прилагане Закона за 
регионалното развитие и Докладна записка с вх. № 127 от 14.03.2014 г. със 17 
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(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 606   

1. Одобрява „Доклад за изпълнението на плана за развитие на Община Две могили 
2007-2013 г.” за периода от 01.04.2013 г. до28.02.2014 г. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да внесе в Областния съвет за 
развитие копие от одобрения доклад за наблюдението на изпълнението на общинския 
план за развитие. 

 

Деветнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 128/17.03.2014 г., относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
„Друга селскостопанска територия” в землището на село Каран Бърбовка. 

По нея докладва:  
1. Стоян Гецов – Член на Комисията Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”: 
Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска 

собственост № 3701 от 12.03.2014 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: 
земеделска земя, с площ от 0.120 дка, представляваща имот с № 000135 в землището на 
село Каран Върбовка с начин на трайно ползване “Друга селскостопанска територия”. 
Към имота има проявен интерес за закупуването му, което налага вземане на Решение от 
нас за продажба на същия. Данъчната оценка на имота е 13.10 лева, а пазарната – в размер 
на 9 290.00 лева. Становището на комисията е докладната записка да бъде приета. 

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

21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, чл. 101, ал. 1 от Наредба № 7 за реда на придобиване на 
право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление 
под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост в Община Две 
могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 128 от 17.03.2014 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 607   

1. Дава съгласието си да бъде включен в т. 2 на Раздел IV (римско четири) от 
Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година, 
приета с Решение № 561 по Протокол № 34/ 24.01.2014 г. на Общински съвет Две могили 
имота представляващ: Земеделска земя, с площ от 0.120 дка (сто и двадесет квадратни 
метра), представляваща имот с № 000135 (сти тридесет и пет), по картата на 
възстановената собственост на земеделската земя на село Каран Върбовка, Община Две 
могили, област Русе, ЕКАТТЕ 36364 с начин на трайно ползване “Друга селскостопанска 
теритовия”, при граници и съседи: север-имот № 000139-полски път на общината, изток- 
имот № 00139- полски път на Община Две могили, юг- имот № 000152-пасище,мера на 
общината  с построения в него железо решетъчен стълб, предмет на Акт за частна 
общинска собственост № 3701 от 12.03.2014 г. 

2. Да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с явно наддаване 
недвижимия имот описан в т. 1. 
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2.1. При данъчна оценка на имота в размер на 13.10 (тринадесет лева и десет 
стотинки), и пазарна оценка на имота в размер на 9 290.00 (девет хиляди двеста и 
деветдесет) лева, съгласно доклади на лицензирани оценители, определя начална цена за 
продажбата при публичния търг с явно наддаване в размер на 9 500.00 (девет хиляди и 
петстотин) лева.  

2.2. Стъпка на наддаване-10 % (десет процента) от началната цена. 
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за: 
 3.1. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата на описания 
в т. 1 имот; 

3.2. Вписването на продажбата в Публичния регистър на община Две могили за 
разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост; 

3.3. В три дневен срок от подписването на договора за продажба да представи 
копие от същия в Общински съвет. 

 

Двадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 129/17.03.2014 г., относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
„Нива” в землището на село Баниска. 

По нея докладва:  
1. Радослав Радев – Член на Комисията Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”: 
В Общината има постъпило заявление от Теодора Красимирова Георгиева  от село 

Баниска, с което изразява желанието си да закупи общински имот с начин на трайно 
ползване “Нива” № 002004 с площ 2.855 дка в землището на село Баниска. Г-жа Георгиева 
има намерение да кандидатства по Програма за развитие на селските райони “Млад 
фермер” и възнамерява да изгради в общинския имот ферма за отглеждане на Червен 
Калифорнийски червей за производство на биотор. Налага се да вземем решение за 
продажбата на имота. Данъчната оценка на имота е 423.50 лева, а пазарната – в размер на 
2 304.00 лева. Становището на комисията е докладната записка да бъде приета. 

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 организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, чл. 101, ал. 1 от Наредба № 7 за реда на придобиване на 
право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление 
под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост в Община Две 
могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 129 от 17.03.2014 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 608   

1. Дава съгласието си да бъде изключен от т. 1(едно) и включен в т. 2 (две) на 
Раздел ІV (четвърти) от Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2014 година, приета с Решение № 561 по Протокол № 34/ 24.01.2014 г. на 
Общински съвет Две могили имота представляващ – Земеделска земя с начин на трайно 
ползване “Нива”, с № 002004 (две хиляди и четири), площ 2.855 дка (два декара, 
осемстотин петдесет и пет квадратни метра), ІV (четвърта) категория, местността 
“Каваклъка” по картата на възстановената собственост на земеделската земя на село 
Баниска, община Две могили, ЕКАТТЕ 02587, при граници и съседи: север- имот № 
000479-полски път на общината, изток –имот № 000478-предпазна дига на МЗГ, юг-имот 
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№ 000477-канал на общината, предмет на Акт за частна общинска собственост № 2374/ 
2010 г. 

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

2.1. При данъчна оценка на имота в размер на 243.50 (двеста четиридесет и три лева 
и петдесета стотинки), и пазарна оценка в размер на 2 304.00 (две хиляди триста и четири) 
лева, определя начална цена за продажбата при публичния търг с явно наддаване в размер 
на 2 350.00 (две хиляди триста и петдесет) лева.  

2.2. Стъпка на наддаване-10 % (десет процента) от началната цена. 
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за: 
 3.1. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата на описания 
в т. 1 имот. 

3.2.Вписването на продажбата в Публичния регистър на община Две могили за 
разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост. 

3.3. В три дневен срок от подписването на договора за продажба  да представи 
копие от същия в Общински съвет. 

 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 130/17.03.2014 г., относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
„Друга посевна площ” в землището на село Острица. 

По нея докладва:  
1. Мехмед Чолаков – Председател на Комисията Комисията по „Предотвратяване 

и установяване конфликти на интереси и други дейности”: 
Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска 

собственост № 305 от 01.10.2004 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: земеделска 
земя, с площ от 5.516 дка, представляваща имот с № 000187 в землището на село Острица 
с начин на трайно ползване “Друга посевна площ”. Към имота има проявен интерес за 
закупуването му от Мариян Василев, поради което се налага да вземем решение за 
продажбата на същия. Становището на комисията е предложението да бъде прието. 

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, 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. 1, чл. 41, ал. 2 от 
Закона за общинската собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, чл. 101, ал. 1 от Наредба № 7 за 
реда на придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за 
предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска 
собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 130 от 
17.03.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 609   

1. Дава съгласието си да бъде включен в т. 2 на Раздел ІV (четвърти) от Програмата 
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година, приета с 
Решение № 561 по Протокол № 34/ 24.01.2014 г. на Общински съвет Две могили, следният 
имот: Земеделска земя, с площ от 5.516 (пет декара петстотин и шестнадесет квадратни 
метра), представляваща имот с № 000187 (сто осемдесет и седем), по картата на 
възстановената собственост на земеделската земя на село Острица, Община Две могили, 
област Русе, ЕКАТТЕ 54362 с начин на трайно ползване “Друга посевна площ”, при 
граници и съседи: север-имот № 000188 - пасище,мера на общината, изток- имот № 
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000190 - полски път на Община Две могили, юг-имот № 030069 - нива на Валентин 
Великов, предмет на Акт за частна общинска собственост № 305 от 01.10.2004 г. 

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

2.1. При данъчна оценка на имота 469.10 (четиристотин шестдесет и девет лева и 
десет стотинки), и пазарна оценка  в размер на 3 889.00 (три хиляди осемстотин осемдесет 
и девет) лева, определя начална цена за продажбата при публичния търг с явно наддаване 3 
900.00 (три хиляди и деветстотин) лева.  

2.2. Стъпка на наддаване-10 % (десет процента) от началната цена. 
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за: 
 3.1. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата на описания 
в т. 1 имот. 

3.2.Вписването на продажбата в Публичния регистър на община Две могили за 
разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост. 

3.3. В три дневен срок от подписването на договора за продажба  да представи 
копие от същия в Общински съвет. 

 

Двадесет и втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 131/17.03.2014 г., относно: 

Продажба на общински обор в град Две могили, област Русе. 
По нея докладва:  
1. Теодор Андреев – Член на Комисията Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”: 
Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска 

собственост № 393 от 31.03.2005г. на Кмета на Община Две могили, а именно: ОБОР-
КРАВАРНИК- масивна сграда с площ 1 529 кв.м. В интерес на общината и във връзка с 
проявен интерес за закупуването му се налага да вземем решение за продажбата на същия. 
Комисията излезе със становище докладната записка да бъде приета. 

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

21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, чл. 101, ал. 1 от Наредба № 7 за реда на придобиване на 
право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление 
под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост в Община Две 
могили, област Русе и Докладна записка № 131 от 17.03.2013 г. със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 610   

1. Дава съгласието си да бъде включен в т. 2 на Раздел ІV (четвърти) от Програмата 
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година, приета с 
Решение № 561 по Протокол № 34/24.01.2014 г. на Общински съвет Две могили имота 
представляващ Обор-краварник, масивна сграда (сглобяем стоманобетон) строена 
1975година с площ 1529кв.м. с идентификатор 20184.1.2316.1 (две, нула, едно, осем, 
четири, точка, едно, точка, две, три, едно, шест, точка, едно), ситуирана в държавен имот с 
идентификатор 20184.1.2316 (две, нула,едно,осем,четири,точка,едно, точка, две, три, едно, 
шест) по кадастралната карта и кадастрални регистри на град Две могили, област Русе, 
предмет на Акт за частна общинска собственост № 393 от 31.03.2005 г. 

2. Да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с явно наддаване 
недвижимия имот описан в т. 1. 
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2.1. При данъчна оценка на имота в размер на 28 363.80 (двадесет и осем хиляди 
триста шестдесет и три лева и осемдесет стотинки), и пазарна оценка в размер 48 847.00 
(четиридесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и седем) лева, определя начална цена 
за продажбата при публичния търг с явно наддаване 49 000.00 (четиридесет и девет хиляди) 
лева.  

2.2. Стъпка на наддаване-10 % (десет процента) от началната цена. 
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за: 
 3.1. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата на описания 
в т. 1 имот. 

3.2. Вписването на продажбата в Публичния регистър на община Две могили за 
разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост. 

3.3. В три дневен срок от подписването на договора за продажба  да представи 
копие от същия в Общински съвет. 

 

Двадесет и трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 133/17.03.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Акшан Нуретинова Сюлейманова, 
живееща в село Чилнов за раждане на второ дете – Ердоан Шенолов Раифов. 

По нея докладва:  
1. Айдън Карамехмедов – 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 второ на Акшан 
Нуретинова Сюлейманова. Всички необходими документи съгласно изискванията на 
Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, поради което становището на 
комисията е заявлението да бъде уважено. 

2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 

г-жа Сюлейманова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова 
помощ за раждане на второ дете в размер на 250 лева. 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.2, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-
транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 133 
от 17.03.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 611 

  

1. Отпуска на Акшан Нуретинова Сюлейманова, живееща в село Чилнов, община 
Две могили, област Русе, на улица „Димитър Благоев” № 20 еднократна финансова помощ 
в размер на 250 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Ердоан Шенолов 
Раифов, роден на 12.02.2014 г. 

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

 

Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 134/17.03.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Данка Маринова Христова, живееща в село 
Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 181. 

По нея докладва:  
1. Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
В Общинския съвет е постъпила молбата на Данка Маринова Христова, в която тя 

твърди, че е пенсионирана по болест, тъй като страда от хипертонична сърдечна болест и 
размерът на пенсията и е 110 лева. През 2011 година си е счупила лявото бедро, като се е 
наложило поставянето на медицински пирони, които в последствие е трябвало да бъдат 
отстранени. Поради липса на средства пироните все още не са отстранени, което и създава 
неудобство и и причинява болки. Няма никакви странични доходи, затова ни моли да и 
отпуснем еднократна финансова помощ. Становището на комисията е молбата да не бъде 
уважена, тъй като г-жа Христова не отговаря на условията цитирани в нашата Наредба № 
10. 

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. 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. № 134 от 17.03.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 612 

  

1. Отказва да бъде отпусната на Данка Маринова Христова, живееща в село 
Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 181 еднократна финансова помощ. 

   

Двадесет и пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 135/17.03.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Борис Димитров Маринов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Юрий Гагарин” № 23. 

По нея докладва:  
1. Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”: 
В Общинския съвет е постъпила молбата на Борис Димитров Маринов, в която той, 

че е претърпял инсулт. Семейството му е петчленно и нямат никакви средства, с които да 
си покриват ежедневните разходи. Становището на комисията е молбата да не бъде 
удовлетворена, тъй като г-н Маринов не отговаря на условията по Наредба № 10. 

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. 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. № 135 от 17.03.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) глас „Против” и 0 (нула) глас „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 



 

 30

№ 613   

1. Отказва да бъде отпусната на Борис Димитров Маринов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Юрий Гагарин” № 23 еднократна финансова помощ. 

 

Двадесет и шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 136/17.03.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Емне Иса Мехмедова, живееща в село 
Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 57. 

По нея докладва:  
1. Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
В Общинския съвет е постъпила молбата на Емне Иса Мехмедова, в която тя 

твърди, че е болна от паркинсон тежка форма, като в следствие на това са и правени две 
операции от дискова херния и движението и е много затруднено. Съпругът и Мехмед 
Хасанов Мехмедов е безработен. Миналата година по същото време и е била отпусната 
еднократна финансова помощ, поради което становището на комисията е молбата на г-жа 
Мехмедова да не бъде уважена. 

В разискванията по двадесет и шеста точка участие взеха: 
1. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
Като Председател на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” искам 

да кажа на всички, че ние сме длъжни да се съобразяваме с изискванията на Наредба № 10 
и с бюджета, който за тази година е драстично намалял и когато се наложи да отпуснем 
средства на наистина нуждаещи се хора, които отговарят на наредбата, ние няма да можем 
да го направим. 

2. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Наистина средствата са много ограничени и до края на годината трябва да 

отпускаме помощи на крайно нуждаещи се хора, които отговарят точно на условията от 
наредбата. 

След приключване на разискванията 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. № 136 от 
17.03.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 614   

1. Отказва да бъде отпусната на Емне Иса Мехмедова, живееща в село Бъзовец, на 
улица „Георги Димитров” № 157 еднократна финансова помощ. 

  

Двадесет и седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 138/17.03.2014 г., относно: 

Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на 
постоянен пчелин. 

По нея докладва:  
1. Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 

Постъпило е искане от Айлин Севджиханов Месудов от село Чилнов, в което г-н 
Месудов иска учредяване на възмездно право на ползване върху площ от 2.000 дка 
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общинска земя - част от имот № 000155 с начин на трайно ползване „Пасище мера”, 
намиращ се в землището на село Чилнов, за настаняване на постоянен пчелин, с период на 
ползване десет години. Съгласно разпоредбите на чл. 11, ал. 1 от Закона за пчеларството 
”Пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи, горски територии, 
собственост на държавата, общините, физически и юридически лица, както и в 
урегулирани поземлени имоти”. Съгласно втората алинея на същия член: „За устройване 
на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства държавата или общините могат да 
учредяват право на ползване”. Представена е служебна бележка издадена от Кметство 
село Чилнов, от която е видно, че Айлин Севджиханов Месудов е собственик на 50 броя 
пчелни семейства. Имотът върху който ще бъде настанен пчелина е с начин на трайно 
ползване „Пасище, мера” и към настоящият момент не се ползва по предназначение, тъй 
като е с голяма отдалеченост от населеното място. Терена отговаря на изискванията, 
заложени в чл. 13 и чл. 15 от Закона за пчеларството, което го прави подходящ за 
настаняване на пчелин, поради което становището на нашата комисия е предложението да 
бъде прието.  

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

21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 34, ал. 6 от Закона за общинската собственост във 
връзка с чл. 11, ал. 2 и чл. 12 от Закона за пчеларството, чл. 65 от Наредба № 7 за 
реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за 
предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска 
собственост в Община Две могили, област Русе, Заявление с вх. № 369/22.01.2014 г. от 
Айлин Севджиханов Месудов и Докладна записка с вх. № 138 от 17.03.2014 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 615   

1. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на ползване на Айлин 
Севджиханов Месудов от село Чилнов, ул.”Г.Димитров” № 32 за устройване на постоянен 
пчелин с над 10 пчелни семейства за срок от 9 (девет) години върху част с площ от 2.021 
(два декара двадесет и един квадратни метра), съгласно скица – проект № 
Ф07401/13.03.2014 г., издадена от Общинска служба „Земеделие” – град Две могили, от 
следният имот – публична общинска собственост № 000155 (сто петдесет и пет) по 
Картата на възстановената собственост на село Чилнов, целият с площ 443.346 
(четиристотин четиридесет и три декара, триста четиридесет и шест квадратни метра), 
ЕКАТТЕ 81373, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, ІХ (девета) категория, по Акт 
за общинска собственост № 1240/24.11.2008 г. на Кмета на Община Две могили при 
граници и съседи : Север имот № 000045 – залесена територия, Изток - землищна граница 
село Острица, Югозапад – имот № 000153 – скала. 

2. Определя цена за правото на ползване в размер на 370.80 (триста и седемдесет 
лева и осемдесет стотинки), или 41.20 (четиридесет и един лева и двадесет стотинки) 
годишно, съгласно изготвена лицензирана експертна оценка от 13.02.2014 г.от „Геоид” 
ООД-град Русе. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на Общински 
съвет. 

 

Двадесет и осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 144/19.03.2014 г., относно: 

Продажба на обор – агнярник, частна общинска собственост в землището на село Чилнов. 
По нея докладва:  
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1. Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията Комисията по 
„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други дейности”: 

Комисията Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси 
и други дейности” разгледа на свое заседание докладната записка, касаеща продажбата на 
недвижим имот по Акт за частна общинска собственост № 480/18.05.2006 г. на Кмета на 
община Две могили, а именно: обор-агнярник, представляващ масивна сграда на тухлена 
зидария и стоманобетонови елементи с площ от 1 481 кв. м.. В интерес на Общината и във 
връзка с проявен интерес за закупуването му, се налага да вземем решение за продажбата 
му. Данъчната оценка на имота е в размер на 8 981.30 лева, а пазарната – в размер на 
24 015.00 лева. Становището на комисията е предложението да бъде прието, тук само 
искам да направя едно уточнение, а именно: става въпрос за продажбата на срадата без 
прилежащата земя към нея. 

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

21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, чл. 101, ал. 1 от Наредба № 7 за реда на придобиване на 
право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление 
под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост в Община Две 
могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 91 от 17.02.2014 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 616   

1. Дава съгласието си да бъде включен в т. 2 на Раздел ІV (четвърти) от Програмата 
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година, приета с 
Решение № 561 по Протокол № 34/24.01.2014 г. на Общински съвет Две могили имота: 
обор-агнярник, представляващ масивна сграда на тухлена зидария и стоманобетонови 
елементи строена 1970 г. с площ от 1 481 кв. м., ситуирана в имот № 063001 (държавна 
частна собственост) по картата на възстановената собственост на зем. земя в село Чилнов, 
община Две могили, област Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
480/18.05.2006 г. 

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

2.1. При данъчна оценка на имота в размер на 8 981.30 (осем хиляди деветстотин 
осемдесет и един лева и тридесет стотинки), и пазарна оценка 24 015.00 (двадесет и четири 
хиляди и петнадесет) лева, определя начална цена за продажбата при публичния търг с 
явно наддаване в размер на 24 100.00 (двадесет и четири хиляди и сто лева).  

2.2. Стъпка на наддаване-10 % (десет процента) от началната цена. 
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за: 
 3.1. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата на описания 
в т. 1 имот. 

3.2.Вписването на продажбата в Публичния регистър на община Две могили за 
разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост. 

3.3. В три дневен срок от подписването на договора за продажба  да представи 
копие от същия в Общински съвет. 

 

29. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, в деловодството на Общинския съвет има постъпили две питания от 
Общинския съветник Соня Неделчева – Нечева с вх. № 150/27.03.2014 г. и № 
151/27.03.2014 г. 

1. Николай Христов – Кмет на Община: 
Аз имам подготвени отговори на двете питания, но искам да спазим разпоредбите 

на чл. 97 и чл. 102 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Тъй като не е 
спазен срокът за внасяне на питанията – запазвам си правото да отговоря на следващото 
заседание на Общинския съвет. Що се отнася до заплатите на медицинските сестри ще 
кажа, че всички заплати на служителите от общинската администрация са увеличени от 
01.03.2014 г. 

 
Христина Ефтимова – Председател на Общински съвет – Две могили:   
Поради изчерпване дневния ред на тридесет и седмото (редовно) заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на 31.03.2014 г. и отпечатан в 3 екз. 
Екз. № 1 – към Папка № ......... 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
МИ/МИ 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  
 

     ________________________(Христина Ефтимова) 


