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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. № 1 

П Р О Т О К О Л 

№ 17 
 

Днес, 01 ноември 2012 година, в 14.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 

конферентната зала, започна седемнадесетото (извънредно – тържествено) 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. 

Гости на тържественото заседание на Общинския съвет са: Мирослава Маркова – 

представител на Областна администрация град Русе, Венета Димитрова – Директор на ОУ 

„Христо Ботев” село Баниска, Миланка Добрева – Директор на ЦДГ „Св. Св. Кирил и 

Методий” град Две могили, Венета Илиева – Директор на ЦДГ „Първи юни” село 

Баниска, училищни и културни дейци от Община Две могили. 

На тържественото заседание на Общинския съвет присъстват също: Николай 

Христов – Кмет на Община Две могили, Кремена Любенова – зам.-кмет на Общината, 

Димитър Димитров – зам.-кмет на Общината, Мариета Петрова – Секретар на Община 

Две могили, Айлин Реджеб Юсеинова – Директор Дирекция „Регионално развитие, 

управление на европейски проекти и програми и устройство на територията” в Община 

Две могили, Галина Иванова Кънчева – Директор Дирекция „Административно – правно и 

информационно обслужване” в Община Две могили, Марийка Минчева Андреева – 

Директор Дирекция „Финансово – счетоводна дейност и управление на собствеността” в 

Община Две могили, Цветанка Василева Радушева – Началник отдел – Главен 

счетоводител в Община Две могили, кметове на кметства. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, преди да преминем към обсъждане на дневния ред на настоящото 

извънредно – тържествено заседание на Общинския съвет искам да ви зачета полученият 

от Областният управител на Област Русе Поздравителен адрес. 
 

Христина Ефтимова чете Поздравителния адрес.  
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, предлагам заседанието ни да протече по предварително обявения проект за 

дневен ред на настоящото извънредно – тържествено заседание. 

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

Няма. 

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане дневен ред на 

настоящото извънредно – тържествено заседание на Общинския съвет, моля да гласува с 

вдигане на ръка? 

Против. 

Въздържали се. 

Няма. 

 При последвалото гласуване, Общинският съвет прие следния  
 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Приветствено слово на Председателя на Общинския съвет – Христина 

Ефтимова по случай 1-ви ноември – Ден на народните будители. 
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 2. Връчване на наградата на Общинския съвет – почетния знак „Филип Тотю” 

за 2012 година на Иван Цанев Иванов. 

3. Обявяване на Заповедите на Кмета на Общината за награждаване на 

граждани, по случай 1-ви ноември – Ден на народните будители. 

4. Връчване на Почетна значка на Община Две могили. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

Първа точка от дневния ред:` 

Приветствено слово на Председателя на Общинския съвет – Христина 

Ефтимова по случай 1-ви ноември – Ден на народните будители. 
  

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Уважаеми господин Кмет на Община Две могили,  

Уважаеми Общински съветници, 

Уважаеми гости, Дами и господа, 

Изключително ми е приятно да Ви приветствам с този светъл, български празник – 

1-ви ноември. 

Преди 90 години, през 1922 г., Народното събрание обявява със Закон 1 – ви 

ноември за Ден на народните будители. 

 Този празник възниква в трудното време на душевна разруха след Първата 

световна война. За българското общество е рухнал възрожденският идеал, което става 

реална заплаха за разпадане на националната ни ценностна система. В такъв момент 

българинът се вглежда в делата на онези, които в трудно време, с мощта на своята мисъл, 

са връщали равновесието на духовната стабилност на народа. Благодарение труда на 

многобройните дейци на словото, на творците, на цялото това войнство, наречено 

будители, ние успяхме да се съхраним като нация и да запазим българският дух в себе си. 

Така в историческия си календар, редом с 24 май ние имаме още един прекрасен празник 

на духовността, защото той включва израза на почит освен към стотиците достойни люде 

на перото и към онези непокорни, горди българи, които учеха как се обича България и как 

се мре за нея. На този ден, ние най-добре съзнаваме, че българската дължава често е била 

силна, но тя е станала велика, когато редом с крепостите са се съградили и книжовните 

школи. Така в тежки за България времена, народът ни създава своите будители. 

 Развитието на духовността в Община Две могили, като част от общото духовно 

съхранение на нацията, има своя облик и своята единтичност. Светско училище в Две 

могили съществува още от 1860 година, но като цяло веднага след Освобождението във 

всяко населено място в общината започва бурна и апостолска дейност за ограмотяване на 

населението. Наемат се будни българи, от цялата страна, които полагат основите на това 

дело. 

 Първото Читалище в общината е основано в село Могилино през 1899 година. През 

1902 година се полагат основите  на читалищна дейност и в село Кацелово. Въпреки 

трудностите на селския живот до 1930 година се основават читалища във всички останали 

населени места в общината. 

 На 3-ти май 1914 година, шепа борци от Две могили, полагат основния камък на 

основно училище в селото. Мечтата на тези жители е била да издигнат храм на просветата 

от който да излизат достойни бъдещи храбреци и патриоти, с достатъчна морална и 

интелектуална стойност, за да защитават всякога достойно икономическите и национални 

интереси на България. 

 На този ден, ние, днешните жители на Община Две могили, с признателност и 

почит се прекланяме към всички онези знайни и незнайни будители, отдали сили и дух за 

съхранението на традициите и развитието на културата в Общината. 
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 Всяко време има своите будители. Всяка нация се нуждае от велики личности, 

които да развиват националното самочувствие. 

 Днес по-добре от всякога, когато сме изправени пред нови национални изпитания, 

разбираме пророческите думи на Васил Друмев: „Един народ, който има съзнание, 

култура, писменост, наука, непременно ще има светла и трайна бъднина!” 

 Честит Първи ноември! 

 Честит празник радетели на българското самосъзнание! 
 

Втора точка от дневния ред: 

Връчване на наградата на Общинския съвет – почетния знак „Филип Тотю” 

за 2012 година на Иван Цанев Иванов. 

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”: 

На първо място искам да поздравя всички колеги, всички хора работещи в насоката 

на образованието, в насоката на културата. Всички онези, които будат духа на хората в 

Община Две могили. 

Искам да кажа една мисъл, която казах и преди време на честването на 100 – 

годишнината на Читалището в село Острица: „Ако мислиш за една година напред – 

посъди цвете. Ако мислиш за 10 години напред – посъди дърво. Ако мислиш за 100 

години напред – образовай хора.”. Честит празник на всички колеги! 

Общински съвет с Решение № 266 по Протокол № 16/26.10.2012 г.  

1. Присъжда за 2012 година наградата на Общинския съвет – почетния знак „Филип 

Тотю” на Иван Цанев Иванов, живеещ в град София, на булевард “Генерал Скобелев” № 

41, ет. 2, ап. 5 за заслугите му за прослава и защита името на Община Две могили в 

страната и чужбина. 

2. Задължава Кмета на Общината да организира вписването името му в „Почетната 

книга на Община Две могили”.  
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Аз искам от името на Иван Цанев да се извиня, че не можа той лично да присъства 

на днешното заседание. Самият той не се чувства в добро здраве, за да предприеме 

пътуване до Две могили. Поради това ще помоля Кметският наместник на село Острица – 

Лена Добрева да заповяда при мен, за да получи наградата и да я придвижи до Иван Цанев 

Иванов. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет връчва наградата на 

Лена Добрева – Кметски наместник на село Острица. 
 

1. Лена Добрева – Кметски наместник на село Острица: 

От името на поета Иван Цанев Иванов, който за съжаление по здравословни 

причини не може да бъде днес сред нас искам да изкажа благодарности на Общински 

съвет и ръководството при Община Две могили. Честит празник! 
 

Трета точка от дневния ред: 

Обявяване на Заповедите на Кмета на Общината за награждаване на 

граждани, по случай 1-ви ноември – Ден на народните будители. 
  

Мариета Петрова – Секретар на Община Две могили: 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми господин Кмет,  

Уважаеми Общински съветници,  

Скъпи гости, 

За мен е особена чест и удоволствие да обявя удостоените с грамота за заслуги към 

Община Две могили наши съграждани, просветители и народни будители на днешния 1-

ви ноември, в който цяла България отбелязва Деня на народните будители, а в нашата 
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Община по този повод се провежда и тържественото заседание на Общински съвет Две 

могили. 

Ще помоля всеки от вас, уважаеми дами и господа, който чуе името си, да заповяда 

тук отпред при Кмета на Общината, за да му връчи грамотата. 

Със свои заповеди № 863 и 864 от 30.10.2012г. Кметът на Община Две могили, 

господин Николай Христов, на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 74, т. 1 и т. 3, чл. 76, чл. 77 и 

чл. 78 от Наредба № 8 за символиката, за именуване и преименуване на улици, обекти с 

общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на 

Община Две могили и по повод 01.11.2012 г. – Ден на народните будители и провеждане 

на тържестевно заседание на Общински съвет град Две могили удостоява с Грамота за 

заслуги към Община Две могили следните лица – дейци на науката, чиито постижения са 

принос в развитието на общината, както и автори на литературни творби, посветени на 

общината и дали своя принос за обогатяване културата в нея: 
  

Секретарят на Община Две могили – Мариета Петрова чете удостоените с 

Грамота лица,  Кметът на Община Две могили – Николай Христов връчва Грамотите, а 

Председателят на Общинския съвет – Христина Ефтимова връчва материални награди. 
  

Четвърта точка от дневния ред: 

Връчване на Почетна значка на Община Две могили. 
 

Кремена Любенова – зам.кмет на Община Две могили: 

Честит празник на всички присъстващи! 

Днес, на този светъл празник имам честта и удоволствието на тържественото 

заседание на Общинския съвет да зачета имената на лицата удостоени с Почетни значки 

на Община Две могили – значка, която е символ на нашата Община. 
 

Заместник – кметът на Община Две могили – Кремена Любенова чете 

удостоените с „Почетна значка” лица, а Кметът на Община Две могили – Николай 

Христов връчва значката. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общински съвет – Две могили:   

Честито на всички наградени!  

Убедена съм, че всеки един от Вас е дал частица от себе си за изграждането на 

моралните ценности и възпитанието на поколения наред в духа на българщината и 

любовта към род и Родина. Бъдете живи и здрави! 

 Уважаеми колеги, 

 Поради изчерпване дневния ред на седемнадесетото (извънредно - тържествено) 

заседание на Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 

Моля останете в залата. Нека се чукнем с чаша бяло вино за празника. 
 

Протоколът е изготвен на 06.11.2012 г. и отпечатан в 3 екз. 

Екз. № 1 – към Папка № 158. 

Екз. № 2 – за Кмет на Община.  

Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
МИ/МИ 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  

 

     ________________________(Христина Ефтимова) 


