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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 146 
 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 14/20.06.2008 г. 
 

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 и чл. 3, ал. 
2, т. 24 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Приема Отчета на Председателя за дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за 

периода от 12.11. 2007 година до 12.05.2008 година. 

 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

           (Н. Начева)              (Б. Георгиев) 

mailto:e-mail@&dve


О Т Ч Е Т 
на 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 

ЗА РАБОТАТА НА СЪВЕТА ЗА ПЕРИОДА 12.11.2007 г. – 12. 05. 2008 г. 
 

 Уважаеми колеги-общински съветници,   

 Господин Кмете, 

 Скъпи съграждани, 

 Дами и господа. 
 

 Първата година на новоизбрания Общински съвет с мандат 2007 г. – 2011 г. 

започна на 12 ноември 2007 г., когато в Читалището на град Две могили, бе 

проведено първото заседание на Общински съвет-Две могили.  

 С полагането на предвидената в ЗМСМА клетва, новоизбрания Общински 

съвет пое задължението пред своите избиратели да работи за доброто и 

благоденствието на всички живеещи в Община Две могили. 

 Съгражданите ни дадоха вота си за 17 общинските съветници  -  1 жена и 16 

мъже. 

 По възраст, те са разпределени, както следва: 

 1. По възраст: 

 1.1. До 30 години – 1, което представлява 5,88 % от общия брой общински 

съветници.  

 1.2. До 40 години – 2, което представлява 11,76 %. 

 1.3. до 50 години – 7, което представлява 41,18 %.  

 1.4. над 50 години – 7, което представлява 41,18 %. 

 2. По образование: 

 2.1. Основно - 0, което представлява 0 %. 

 2.2. Средно – 7, което представлява 41,18 % от общия брой общински 

съветници. 

 2.3. Висше – 10, което представлява 58, 82 %. 

 3. По вид висше образование: 

 3.1. Юридическо – 1. 

 3.2. Икономическо – 1. 

 3.3. Инженерно –3. 

 3.4. Друго – 5. 

  В местния нормотворчески орган за мандата са избрани 8 постоянни 

комисии с предмет на дейности, обхващащ всички сфери на живота. 

 Групите общински съветници са две:  

 1. Заедно за Община Две могили, с председател Красимир Кунев – 3 души. 

 2. ДПС, с председател  Сезер Сабах– 5 души. 

 3. Необвързани в групи общински съветници – 9 души 

 Ръководен орган на Общинския съвет е Председателският съвет. Той 

включва: 

 1. Председател – Байчо Георгиев. 

 2. Красимир Кунев – член. 

 3. Сезер Сабах – член. 

 За първите шест месеца, Общинския съвет проведе 11 заседания, при 

изискване на Закона за не по-малко от 6 за година. 



 По време на своите заседания ние, общинските съветници, взехме 120 

решения. От тях, Областния управител е върнал за нова разглеждане 2.  

 Те са свързани със следните проблеми: 

 1. Решение № 23/19.12.2007 г., относно приемане Правилника за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

 2. Решение № 42/04.01.2008 г., относно определяне таксите за битови 

отпадъци за 2008 година. 

 Огромният поток от информация, който постъпваше в Общинския съвет бе 

проучван, обсъждан и в по-голямата си част трансформиран в актове на съвета. 

Пъстротата на обществения живот и многообразието от проблеми,  цели и задачи, 

предопределя тематиката и количеството информация, адресирана до постоянните 

комисии, а това определя необходимостта от съответната интензивност в тяхната 

работа.  

Постоянните комисии към Общинския съвет са онези структури, които са в 

основата на динамиката на цялата дейност на местния нормотворчески орган. В тях 

се водят споровете и дискусиите, сблъскват се мненията и позициите, правят се 

разумните компромиси, докато се стигне до общо становище – с високото 

съзнание, че то трябва да е най-правилното и най-полезното за хората, за града и за 

общината.  

 За първите шест месеца, са проведени 102 заседания на постоянните 

комисии, разпределени, както следва: 

1. ПК по „Бюджет и Финанси” – 29 заседания. 

2. ПК по „ТСУ, общинска собственост, местно самоуправление,нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция” – 9. 

 3. ПК по „Земеделие, гори и опазване на околната среда” – 15. 

4. ПК по „Образование, култура и културно-историческо наследство” – 11. 

5. ПК по „Здравеопазване и социална политика” – 21. 

6. ПК по „Законност, обществен ред и сигурност” – 4. 

7. ПК по „Проблемите на гражданското общество и вероизповеданията” – 15. 

8. ПК по „Проблемите на децата, младежта, спорта и туризма” – 1. 

Оттук е видно че: 

1. ПК по „Бюджет и финанси” е комисията, провела най-много заседания. 

Добре работят и комисиите по „Здравеопазване и социална политика” и по 

„Проблемите на гражданското общество и вероизповеданията”  

2. Колебливо работят комисиите по „ТСУ, общинска собственост, местно 

самоуправление,нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”, 

„Земеделие, гори и опазване на околната среда”, „Образование, култура и 

културно-историческо наследство”. 

3. Не са показали пълния си потенциал комисиите по „Законност, обществен 

ред и сигурност” и по „Проблемите на децата, младежта, спорта и туризма”. 

В богатата и динамична картина, отразяваща работата на постоянните 

комисии, е справедливо  да бъде откроен особеният принос на техните 

председатели, които са общински съветници с много повече ангажименти и 

отговорности от своите колеги – членове на комисиите. Именно те, както и 

ръководителите на групи, бяха основно хората, които осъществяваха публичните 

отношения на Общинския съвет с различни институции и с гражданите и 

утвърждаваха обществения имидж и първостепенната значимост на местния 

парламент. 



Решенията на Общинския съвет са твърде разнообразни по своята тематика и 

адресат, които приехме през първите шест месеца от своя мандат. Условно, те 

могат да бъдат разделени в няколко групи: 

1. Първата група решения, са тези, които въвеждат в действие  

или изменят програми, правилници и наредби на Общинския съвет – те са 21. Това 

са местните нормативни документи – в тях най-ярко е отразена нормотворческата 

същност на Общинския съвет като най-важният орган на местното самоуправление. 

В този период приехме за първи път: 

1.1. Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комсии и взаимодействието му с общинската администрация 

1.2. Правилник за организацията, управлението и дейността на 

специализираното звено „КООРС” 

1.3. Правилник за организацията и дейността на обществения посредник, 

действащ на територията на община Две могили, област Русе. 

1.4. Наредба № 1 за определяне размер на местните данъци на територията 

на община Две могили, област Русе. 

1.5. Наредба № 4 за условията и реда за провеждане на обществено 

обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен общински дълг в община 

Две могили, област Русе. 

1.6. Наредба № 9 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, за 

заздравявяне или премахване на строежи или части от тях на територията на 

община Две могили, област Русе. 

1.7. Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, 

подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при ПТП, производствени 

аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, 

област Русе. 

Изменихме съществуващите до момента: 

2.1. 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, област Русе. 

2.2. Наредба № 8 за символиката, за именуване и преименуване на улици, 

обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на 

територията на територията на община Две могили, област Русе. 

2. Втората група решения са свързани с бюджета и финансите на общината – 

общо 32 на брой.  

На 01 февруари 2008 г. Общинският съвет гласува бюджета на община Две 

могили за 2008 година. 

Тук се включват решенията ни, свързани със закриването на ОУ „Хр. Ботев” 

село Батищница, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” село Бъзовец, ОУ „Хр. Ботев” село 

Кацелово, ЦДГ в село Чилнов, филиалите в село Каран Върбовка и село Острица, 

отпускането на еднократна финансова помощ, закриването на домашния социален 

патронаж, продажба, бракуване на общинска собственост, промяна на улична 

регулация, разкриване на банкова сметка и командировъчни разходи.  

3. Третата група решения са свързани участие в проекти, приемане на отчети 

и стратегии, транспортна схема и т. н. – 13 на брой. 

4. Четвъртата група решения са свързани с избор на комисии и прекратяване 

на дейността им, председател на Общинския съвет, възнаграждения, празници, 

определяне на представители и други – 54 на брой 

Със свои решения Общинският съвет създаде 4 Временни комисии: 



1. По приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския 

съвет. 

2. По изготвяне становище относно ДДМУИ село Могилино. 

3. По отбелязване на 3 – март. 

4. По избор на Обществен посредник 

В отчетния период, бе изработен нов сайт на Община Две могили, в който 

следва да предоставим максимално информация на гражданите, който проявяват 

интерес към нашата работа, а именно: да се запознаят с нормотворческия орган; с 

нормативните документи, приети от нас; с текущата ни работа. 

Стана традиция, всяко едно заседание на Общинския съвет да са записва и 

излъчва по местния радиовъзел. 

В заключение, искам да посоча, че гражданите виждат кой как работи за тях 

в Общинския съвет. 

Градът ни видимо се променя. Инициативата на кмета  и  неговия екип е 

изключително важна. Добрите намерения и добрите постижения в града и 

общината не биха били възможни без общата воля на общинските съветници, без 

тяхната инициатива и  подкрепа на всяко хубаво начинание. Всяко намерение, 

преди  то да стане факт, трябва внимателно и задълбочено да бъде обсъдено в 

Общинския съвет. Всяко значително действие на местната изпълнителна власт е 

предшествано от  решение на  местната нормотворческа институция. Така ние като 

общински съветници поемаме отговорността за него пред гражданите. 

Не друго, а силата на съгласието ни е ключът към всеки успех в община Две 

могили – към днешна дата с превес на града, а утре –  и в населените места в нея. 

Защото общината – това не е само Две могили, а и околните селища, които също 

трябва да се благоустрояват и да стават все по-красиви.  

Засега, дори пред тези, които са превърнали съмнението в житейска позиция, 

има само една възможност – успехът. С вглеждане в бъдещето, без илюзии, с ново, 

европейско мислене и самочувствие. 

 

      

     

09.06.2008 Г. 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДВЕ МОГИЛИ: 

 

    

   _______________________________ (Байчо Петров Георгиев) 

 


