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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 211 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 13/27.07.2012 г. 
 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка чл. 27, ал. 3 и ал. 6 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. № 333 от 18.07.2012 г.,  
 

Р Е Ш И : 
 

1. Приема Отчета за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация за периода от 04.11.2011 г. до 

30.06.2012 г.  

Приложение: Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация за периода от 04.11.2011 г. до 

30.06.2012 г.  

 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

при ОбС: .…............................ ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:    (п ) 

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 

 



О  Т  Ч  Е  Т 
 

за дейността на Общински съвет Две могили и неговите 

комисии за периода 04.11.2011 – 30.06.2012 година 
 

 
Уважаеми общински съветници, 
 

Уважаеми господин кмете, 
 

Уважаеми съграждани, 
 

Дами и господа, 
 

 На проведените на 23.10.2011 година избори за местни органи на властта, 

гражданите на Община Две могили дадоха своя вот за един демократичен Общински 

съвет, който да твори местните закони и да решава проблемите на общината и на нейните 

жители. 

 Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация 

Общински съвет Две могили се състои от 17 общински съветника. Същият бе 

конституиран на 04.11.2011 година, когато всички ние положихме клетва и поехме 

задължението и отговорността да спазваме Конституцията и законите на страната и да 

работим в интерес на гражданите на община Две могили и за тяхното благоденствие. 

 В състава на Общинския съвет влизат 6 жени и 11 мъже. 

 По възраст те се разпределят както следва: 

- до 40 години – 4. 

- от 40 до 50 години – 6. 

- над 50 години – 7. 

По образование: 

- висше – 11. 

- средно – 6. 

В Общински съвет Две могили са обособени и регистрирани четири 

групи общински съветници, а именно: 

1. Единни за община Две могили – 5. 

2. Политическа партия „ГЕРБ” – 4. 

3. Движение за права и свободи – 4. 

4. Българска социалистическа партия – 4. 

За периода от 04.11.2011 г. до 30.06.2012 година Общински съвет Две могили е 

провел 9 редовни и 1 извънредно заседания. Всяко едно от тези заседание е проведено 

законно и в присъствието на най-малко 15 общински съветника. По време на заседанията 

се дебатираха различни въпроси и проблеми, водеха се спорове и дискусии, имаше 

сблъсъци на мнения и позиции, но в крайна сметка се правеха разумни компромиси, за да 

може всяко намерение, всеки проект за решение да станат факт и то такъв, който да е в 

полза на хората от общината. В резултат на всичко това, Общински съвет не прие 

предложението на кмета на общината за продажба на комасирана земеделска земя в 

землището на село Кацелово, а част от предложените за продажба или отдаване под наем 

на имоти, собственост на общината, чрез търг с явно наддаване, се прие това да стане 

чрез конкурс където да бъдат поставени такива условия, които да защитават интересите 

на гражданите. 

 За всяко предстоящо заседание обществеността на община Две могили е 

информирана, като самите заседания се излъчваха и пряко по канал КИС 13 на 

телевизията, а също така разглежданите материали се публикуваха на официалната 

интернет страница на общината. Тази практика, наследена от предишния мандат, дава 

възможност за по-добра осведоменост на хората и за прозрачност в работата на 

Общинските съветници. 



 През отчетния период, по собствено желание са напуснали Общинския съвет 3-ма 

общински съветника, а именно: 

- Айлин Реджеб Юсеинова от  ПП „ДПС”, 

- Димитър Петров Димитров от ПП „БСП”, 

- Драгомир Дамянов Драганов от КП „Единни за община Две могили”. 

До 30.06.2012 година Общински съвет Две могили е провел 10 заседания на които 

са взети 201 решения, като от тези решения 6 са гласувани тайно, 54 са гласувани 

поименно и 141 – явно. През посочения период нямаме върнати за преразглеждане 

решения от Областния Управител, но имаме едно частично отменено решение от 

Административен съд Русе по жалба на ПК „Надежда” село Кацелово, а именно по 

решение 42 от 23.12.2011 година е отменена промяната на чл. 13, ал. 2, т. 1 от Наредба № 

5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 

предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две могили. 

За посочения период няма постъпили в деловодството на Общински съвет 

материали, на които да е отказано разглеждането им от постоянните комисии. 

Преобладаващите през отчетния период въпроси, които са обсъждани на 

заседанията са свързани предимно с отпускането на еднократни помощи по 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, като взетите 

решения по тези въпроси са общо 61, като от тях 20 са с резултат – отказ. 

На второ място са разглежданите организационни въпроси, които са във връзка с 

избор на представители на различните асоциации и сдружения, на които общината е член, 

въпроси по избор на членове на комисии и други. Взетите по тези въпроси решения са 31. 

На трето място, с 30 взети решения са разглежданите въпроси във връзка с 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Останалите решения, по разглеждани въпроси се разпределят по следния начин: 

- Решения, свързани с приети информации, отчети и доклади, осведомяващи 

общинските съветници с дейността на различните звена от общинската администрация, с 

дейността на второстепенните разпоредители с бюджетните средства, както и 

информации за съвместните дейности на общината и РУ „Полиция”, информация за 

работата с малолетни и непълнолетни и други – 28 решения. 

- Решения, свързани с разрешаването на финансови проблеми, които касаят 

предимно промени в Бюджета на Община Две могили, утвърждаване на пътни средства 

на пътуващите специалисти и други са 12 решения. 

- Решения, във връзка  с изменение и допълнение на действащата нормативна 

уредба – 9 решения. 

- Решения с които са приети нови нормативни актове, като тук влизат програми, 

стратегии и наредби – 7 решения, като отбелязвам, че през този период е приета и нова 

Наредба 23 за управление на общинските горски територии в община Две могили. 

Основна заслуга за разработването и внасянето на тази наредба има общинския съветник 

Байчо Георгиев. 

- Решенията във връзка с участието на общината в Европейските програми са 4. 

- Решенията по въпроси, които са извън кръга на отчетените до тук, като 

изменение на вече взети решения, искане на допълнителна информация, обявяване на 

конкурси и други са 19. 

С приемането на Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация бяха 

утвърдени 5 постоянни комисии със следните състави: 

Комисия по Бюджет и финанси: 

1.Татяна Димитрова Василева – председател 

2. Микерям Кадир Адям – секретар 

3. Велико Димитров Великов – член 

4. Невена Димитрова Георгиева – член 



5. Теодор Атанасов Андреев – член 

6. Боян Симеонов Иванов – член 

7. Светлозар Милчев Донев – член 

Комисия по Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция: 

1. Пламен Петков Лашев – председател 

2. Айдън Сабриев Карамехмедов – секретар 

3. Байчо Петров Георгиев – член 

4. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член 

5. Татяна Димитрова Василева – член 

6. Боян Симеонов Иванов – член 

7. Стефка Райкова Пенчева – член 

Комисия по Образование, култура и културно-историческо наследство, 

вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, 

младежта, възрастните хора, спорта и туризма. 
1. Светлозар Милчев Донев – председател 

2. Стефка Райкова Пенчева – секретар 

3. Невена Димитрова Георгиева – член 

4. Пламен Петков Лашев – член 

5. Мехмед Селманов Чолаков – член 

6. Микерям Кадир Адям – член 

7. Велико Димитров Великов – член 

Комисия по Здравеопазване и социална политика 

1. Байчо Петров Георгиев – председател 

2. Соня Петрова Неделчева-Нечева – секретар 

3. Стоян Георгиев Гецов- член 

4. Айдън Сабриев Карамехмедов – член 

5. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член 

6. Радослав Косев Радев – член 

Комисия по Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други 

дейности. 
1. Мехмед Селманов Чолаков – председател 

2. Соня Петрова Неделчева-Нечева – секретар 

3. Радослав Косев Радев – член 

4. Стоян Георгиев Гецов – член 

5. Теодор Атанасов Андреев – член 

Постоянните комисии проведоха общо 69 заседания, на които бяха разглеждани 

проектите за решения, дебатираха се различните въпроси и материали, които постъпваха 

в деловодството на Общинския съвет, след което комисиите изготвяха своето становище, 

което се докладваше по време на заседание на Общинския съвет. По време на работа, 

нееднократно в заседанията на постоянните комисии вземаха участие и специалисти от 

общинската администрация, които са участвали при изготвянето на материалите. По този 

начин съветниците имаха възможност да се  запознаят по-детайлно с разглежданите 

въпроси. Това от своя страна им помагаше при лоялното и по-точно разрешаване на 

проблемите и вземането на най-доброто становище. 

През отчетния период проведените заседания на постоянните комисии се 

разпределят между тях по следния начин: 

1. Комисия по Бюджет и финанси – 16 заседания. 

2. Комисия по Териториално устройство и строителство, общинска 

собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция – 16 заседания. 



3. Комисия по Образование, култура и културно-историческо наследство, 

вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, 

младежта, възрастните хора, спорта и туризма – 10 заседания 

4. Комисия по Здравеопазване и социална политика – 15 заседания. 

5. Комисия по Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и 

други дейности – 12 заседания. 

Искам да споделя и това, че комисиите провеждаха своите заседания при пълно 

присъствие на членовете си. Това показва, че общинските съветници са поели с желание и 

отговорност своите задължения. 

Уважаеми общински съветници, 

Уважаеми граждани, 

С удоволствие отчитам, че работата на Общинския съвет през този период беше 

доста отговорна и в същото време изпълнена и с доста емоции, тъй като отчетният период 

е период, след приключване на изборите за местни органи на власт и е напълно нормално 

политическите пристрастия да са по-силно изявени. През отчетния период, считам, че 

общинските съветници, успяхме да заработим заедно, екипно и в полза на тези, които 

дадоха своя вот за нас. 

Най-добрата формула, която дава възможност за осъществяване на едно добро 

местно самоуправление, според мен, е доброто взаимодействие между законодателната и 

изпълнителната власт. С определено разочарование, обаче отчитам, че през този период 

тази формула в община Две могили не можа да заработи както трябва. Образно казано, 

все още неизвестното в уравнението не е открито. Считам за необходимо да отбележа, че 

общинското ръководство все още не може да приеме съществената и важна роля на 

Общинския съвет в осъществяването на местното самоуправление. Налага се общинските 

съветници да задаваме едни и същи въпроси и питания по важни за общината и нейните 

граждани проблеми, тъй като или отговори липсват, или дадените такива са недостатъчно 

ясни и точни. Това от своя страна поражда у нас съмнения за бездействие и затъмнение в 

работата на общинското ръководство. Все още на този етап липсва задължителната добра 

комуникация между общинските съветници и ръководството на общината, което в 

никакъв случай не е добро за жителите на община Две могили. Именно в тази насока 

трябва да бъдат отправени усилия и от двете страни. Нека заровим оръжието на високото 

самочувствие, на позицията на недосегаемост и всевластност, за да може работата, която 

полагаме да бъде по-целенасочена и да дава реални резултати, такива, каквито хората 

очакват от нас. 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДВЕ МОГИЛИ 

 

 

______________________(Христина Димитрова Ефтимова)  

 

 


