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VІI – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 
( 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 228 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 
с Протокол № 11/27.05.2016 г. 

 

По тринадесета 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 във 

връзка с наше Решение № 48 по Протокол № 4/18.12.2015 г. и Докладна 

записка с вх. № 300 от 16.05.2016 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

гласа „Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
, 

1. Приема Първи отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 06.11.2015 г. до 
01.05.2016 г.  

Приложение: Първи отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 06.11.2015 г. до 
01.05.2016 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вярно с оригинала 
 

при ОбС: .…............................   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:    (п ) 
                    (М. Димитрова)                         (Байчо Георгиев) 



ПЪРВИ ОТЧЕТ 
 

за 
 

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА 

ПЕРИОДА ОТ 06.11.2015 – 30.04.2016 ГОДИНА 
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 
Общинският съвет за мандат 2015 – 2019 г. започна своята работа на 06.11.2015 г., 

когато новоизбраните общински съветници положиха по време на първото си заседание, 
предвидената в чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА клетва. 

В съвета влязоха пет политически партии и две местни коалиции. В сравнение с 
предходните два мандата на общинския съвет, този е най-разнороден, като мандатите 
между тях се разпределят, както следва: 

 
№ 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ИЛИ 
КОАЛИЦИЯ 

МАНДАТ 
2007 – 2011 2011 – 2015 2015 – 2019 

1. ПП ДПС 5 4 3 
2. ПП ГЕРБ 2 4 3 
3. ПП БСП 2 4 2 
4. МК „Заедно за община Две могили” 3   
5. Коалиция „За Две могили” 3   
6. ПП „Български социалдемократи” 2   
7. МК „Единни за община Две могили”  5 3 
8. ПП „Нова алтернатива”   3 
9. МК „Алтернатива на статукството”   2 
10. ПП „Движение 21”   1 

В новоизбрания общински съвет от 17 общински съветници, 9 имат предходен опит 
в работата като съветници, а именно: 
№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ПЕРИОД/МАНДАТ 
1. Стефан Димитров Стефанов  1991 – 1999  2003 – 2007  2015 – 2019  
2. Айдън Сабриев Карамехмедов   2007 – 2019  
3. Байчо Петров Георгиев   2007 – 2019  
4. Мехмед Селманов Чолаков   2007 – 2019  
5. Светлозар Милчев донев   2007 – 2019  
6. Велко Иванов Иванов 1991 – 1995  2007 – 2011  2015 – 2019  
7. Христина Димитрова Ефтимова 1991 – 1995   2011 – 2019  
8. Румен Манолов Марков 1999 – 2007   2015 – 2019  
9 Николай Христов Христов  2003 – 2007 2015 – 2019  

Запазва се тенденцията в общинският съвет да преобладават съветниците с висше 
образование, а именно:  

 
№ 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

МАНДАТ 
2007 – 2011 2011 – 2015 2015 – 2019 

1. Висше 10 12 13 
2. Средно 7 5 3 
3. Основно   1 

В общинският съвет преобладават мъжете. Жените все още не могат да заемат 
мястото, което им се полага в местната власт, а именно:  

 
№ 

 
ПОЛ 

МАНДАТ 
2007 – 2011 2011 – 2015 2015 – 2019 

1. Мъже 16 11 13 
2. Жени 1 6 4 

Средната възраст в настоящия общински съвет към 01.01.2016 г. е 48 години и 6 
месеца. В сравнение с предходните, нещата изглеждат по следния начин, а именно:  



 
№ 

 
ВЪЗРАСТ 

МАНДАТ 
2007 – 2011 2011 – 2015 2015 – 2019 

1. До 30 години 2   
2. До 40 години 3 6 3 
3. До 50 години 7 4 3 
4. До 60 години 1 5 11 
5. Над 60 години 4 2  

ІІ. ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
 В деловодството на Общинския съвет – Две могили за първото шестмесечие на 
мандат 2015 – 2019 г. са постъпили за обсъждане общо 205 бр. докладни записки с 
предложения за решения, които в срок сме разгледали и произнесли с решения, а именно: 

- 140 бр. докладни записки с проекти за решения, предложени от Кмета на 
общината; 

- 54 бр. докладни записки с проекти  за  решения, предложени  от Председателя на 
Общинския съвет; 

- 1 бр. докладна записка с проект за решение от Румен Марков като общински 
съветник; 

- 3 бр. докладна записка с проект за решение от Красимира Русинова като зам-кмет 
на община Две могили; 

- 1 бр. докладна записка с проект за решение от Йордан Борисов като обществен 
посредник в община Две могили; 

- 1 бр. докладна записка с проект за решение от Исмет Османов като кмет на 
кметство село Чилнов; 

- 1 бр. докладна записка с проект за решение от Ангелина Начева като кмет на 
кметство село Баниска; 

- 1 бр. докладна записка с проект за решение от Мирослав Енев като началник на 
РУ „Полиция” – Две могили; 

- 1 бр. докладна записка с проект за решение от Светлозар Донев като директор на 
ПГСС „К. А. Тимирязев” – град Две могили; 

- 1 бр. докладна записка с проект за решение от Елка Маринова като директор на 
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Две могили; 

- 1 бр. докладна записка с проект за решение от Вената Димитрова като директор 
на ОУ „Хр. Ботев” – село Баниска; 

Въз основа на постъпилите докладни записки, Общинския съвет проведе десет 
заседания, а именно: 

№ Вид Дата да 
провеждане 

Брой приети 
решения 

Брой оспорени 
решения 

Отсъствали съветници 

1. Редовно 06.11.2015 4 0 - 
2. Редовно 24.11.2015 20 0 - 
3. Извънредно 04.12.2015 21 0 - 
4. Редовно 18.12.2015 20 0 - 
5. Извънредно 14.02.2016 2 0 - 
6. Редовно 29.01.2016 35 0 - 
7. Редовно 19.02.2016 29 0 Стефан Димитров 
8. Извънредно 09.03.2016 6 0 Светлозар Донев 
9. Редовно 25.03.2016 46 0  
10. Редовно 22.04.2016 32 0 Румен Драков 
         ОБЩО РЕШЕНИЯ:     215   

От приетите за периода общо 215 решения, 188 са приети единодушно.    
Другите 27 решения – с преобладаващо мнозинство, а именно: 
1. Решение № 3 по протокол 1, относно: С 11 гласа „За” избрахме Байчо Петров 

Георгиев за председател на Общинския съвет. 
2. Решение № 23 по протокол 2: С 12 гласа „За”, 3 гласа „Против” и 1 глас 

„Въздържал се” изменихме Решение № 220 по Протокол № 13 от 27.02.2012 г. относно 



приемане структурата и числеността на общинската администрация Две могили и 
дейностите към нея, касаеща броя на кметовете на кметство и кметски наместници. 

3. Решение № 30 по протокол 3:  С 14 гласа „За”, 0 гласа „Против” и 3 гласа 
„Въздържал се” приехме Културен календар на Община Две могили за 2016 г. 

4. Решение № 44 по протокол 3: С 16 гласа „За”, 0 гласа „Против” и 1 глас 
„Въздържал се” предоставихме безвъзмездно за управление за срок от 5 години на 
Дирекция „Регионална служба по заетостта” град Русе – филиал град Две могили имот – 
частна общинска собственост, а именно: „Център за обществена подкрепа” с площ от 86 
квадратни метра. 

5. Решение № 45 по протокол 3: С 14 гласа „За”, 0 гласа „Против” и 3 гласа 
„Въздържал се”, изменихме Приложение № 1 към Решение № 818 по Протокол 
50/17.02.2015 г. „Ценоразпис за продажба на действително добити количества дървесина, 
добита от горски територии – собственост на Община Две могили”. 

6. Решение № 49 по протокол 4: С 16 гласа „За”, 0 гласа „Против” и 1 глас 
„Въздържал се”, приехме Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за 
условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Две могили в 
търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в 
граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност на Община Две 
могили, Област Русе, която влезе в сила от 01.01.2016 г. 

7. Решение № 55 по протокол 4: С 15 гласа „За”, 1 гласа „Против” и 1 глас 
„Въздържал се”, приехме план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, 
обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване 
за 2016 г. 

8. Решение № 60 по протокол 4: С 16 гласа „За”, 0 гласа „Против” и 1 глас 
„Въздържал се”, отказахме да бъде отпусната на Марийка Петкова Григорова, живееща в 
село Бъзовец еднократна финансова помощ. 

9. Решение № 72 по протокол 6: С 16 гласа „За”, 0 гласа „Против” и 1 глас 
„Въздържал се” приехме Общинска стратегия за управлението на общинската собственост 
в Община Две могили за мандат 2015 - 2019 година. 

10. Решение № 74 по протокол 6: С 16 гласа „За”, 0 гласа „Против” и 1 глас 
„Въздържал се” приехме бюджета на ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ за 2016 г. 

11. Решение № 101 по протокол 6: С 15 гласа „За”, 0 гласа „Против” и 1 гласа 
„Въздържал се” отказахме да бъде отпусната на Христина Петрова Димитрова, живееща в 
град Две могили еднократна финансова помощ 

12. Решение № 102 по протокол 6: С 15 гласа „За”, 0 гласа „Против” и 1 гласа 
„Въздържал се”, дадохме съгласие  Община Две могили да сключи Споразумение за 
сътрудничество с Община Адунаци Копъчени, окръг Гюргево, Република Румъния. 

13. Решение № 103 по протокол 7: С 14 гласа „За”, 0 гласа „Против” и 2 гласа 
„Въздържал се”, приехме Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за 
поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на 
територията на община Две могили, област Русе. 

14. Решение № 109 по протокол 7: С 11 гласа „За”, 1 глас „Против” и 3 гласа 
„Въздържал се” не освободихме от заплащате на такса битови отпадъци за 2016 г. на СОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий” – град Две могили, област Русе. 

15. Решение № 110 по протокол 7: С 11 гласа „За”, 1 глас „Против” и 3 гласа 
„Въздържал се” не освободихме от заплащате на такса битови отпадъци за 2016 г. на ОУ 
„Христо Ботев” – село Баниска, област Русе. 

16. Решение № 111 по протокол 7: С 11 гласа „За”, 1 глас „Против” и 3 гласа 
„Въздържал се” не освободихме от заплащате на такса битови отпадъци за 2016 г. на 
Професионална гимназия по селскостопанство „К. А. Тимирязев” – град Две могили, 
област Русе. 

17. Решение № 116 по протокол 7: С 11 гласа „За”, 2 гласа „Против” и 3 гласа 
„Въздържал се” намалихме капитала на „Черни Лом 2008” ЕООД гр. Две могили със 65 
000.00 лева. 



18. Решение № 122 по протокол 7: С тайно гласуване, с 9 гласа „За” от 15 гласували 
освободихме от длъжност и прекратихме договора за управление на „Черни Лом 2008” 
ЕООД – гр. Две могили на Александър Иванов Иванов, като на негово място избрахме 
Кънчо Станчев Кънев. 

19. Решение № 128 по протокол 7: С 14 гласа „За”, 1 глас „Против” и 0 гласа 
„Въздържал се” отказахме да бъде отпусната на Пенчо Йорданов Атанасов, живеещ в град 
Две могили еднократна финансова помощ. 

20. Решение № 129 по протокол 7: С 11 гласа „За”, 3 гласа „Против” и 1 глас 
„Въздържал се” дадохме съгласие кмета на Община Две могили да предприеме действия 
за подготовка на техническо задание за изготвяне на проект „Закриване и рекултивация на 
съществуващо депо за битови отпадъци на територията на Община Две могили” към 
ПУДООС, както и Община Две могили да кандидатства с проект „Закриване и 
рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на Община Две 
могили” към ПУДООС. 

21. Решение № 131 по протокол 7: С 14 гласа „За”, 0 гласа „Против” и 1 глас 
„Въздържал се” възложихме на Кметът на община Две могили да свика общо събрание на 
населението на град Две могили. 

22. Решение № 134 по протокол 8: С 15 гласа „За”, 0 гласа „Против” и 1 глас 
„Въздържал се” дадохме съгласие Община Две могили да кандидатства по ПРСР 2014-
2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, по 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници и спестяване на енергия”, с проект  „Реконструкция, 
модернизация, оборудване и обзавеждане на образователната инфраструктура в Община 
Две могили – ОУ „Христо Ботев” с. Баниска, ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Две 
могили и ЦДГ „Първи юни” с. Баниска. 

23. Решение № 150 по протокол 9: С 15 гласа „За”, 1 глас „Против” и 1 глас 
„Въздържал се” дадохме съгласие Филиал „Снежанка” – село Батишница, Община Две 
могили към ЦДГ „Първи юни” село Баниска да бъде закрита от 01.06.2016 г. 

24. Решение № 155 по протокол 9: С 16 гласа „За”, 0 глас „Против” и 1 глас 
„Въздържал се” не дадохме съгласие да бъде отдаден под наем след провеждане на търг с 
явно надддаване за срок от 5 години, имот представляващ: обособена част от 8 кв. м. в 
югозападната част на плочника до имот с идентификатор 20184.1.2848, за поставяне на 
преместваемо съоръжение (павилион). 

25. Решение № 168 по протокол 9: С 16 гласа „За”, 0 гласа „Против” и 1 глас 
„Въздържал се” приехме промяната в статута на ПГСС „К. А. Тимирязев” – Две могили от 
държавно в общинско училище да се осъществи от 01.08.2016 година. 

26. Решение № 174 по протокол 9: С 10 гласа „За”, 3 гласа „Против” и 4 гласа 
„Въздържал се” избрахме за управител на общинско еднолично търговско дружество 
„Черни Лом 2008” ЕООД – град Две могили Кънчо Станчев Кънев. 

27. Решение № 184 по протокол 9: С 15 гласа „За”, 0 гласа „Против” и 1 гласа 
„Въздържал се” дадохме съгласие да бъде продаден на „Жокей” ООД поземлен имот с 
площ 245 кв. м., представляващ имот с идентификатор № 20184.1.2884 по кадастралната 
карта и кадастрални регистри на град Две могили, с начин на трайно ползване „За 
електроенергийно производство”. 

 
За периода, на сайта на община Две могили са публикувани всички покани за 

свикване на заседанията на общинския съвет, с посочване  на  датата, дневния  ред и  
докладчиците   по  него.  

Всички протоколи от заседанията на съвета бяха изготвяни в срок и изпращани на 
кмета на общината и на областния управител на област Русе.  

III. ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ 
1. ВРЕМЕННИ КОМИСИИ 



С решение № 4 по протокол № 1/06.11.2015 г. беше избрана Временна комисия, 
която следваше в едномесечен срок да изготви и представи за приемане Правилник за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 
с общинската администрация.  

Същата в срок изготви и представи за приемане Правилник № 1 за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, който се прие с решение № 5 по протокол № 2/24.11.2015 г..  

До настоящият момент Правилника има едно изменение, което е направено с 
решение № 54 по протокол № 4/18.12.2015 г. 

2. ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 
Съгласно приетият Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация беше 
решено постоянните комисия в съвета да бъдат шест на брой, а именно: 

1. Първа комисия: Комисия по бюджет и финанси.  
2. Втора комисия: Комисия по териториално устройство и строителство, местно 

самоуправление и нормативна уредба 
3. Трета комисия: Комисия по образование, култура вероизповедания, символика, 

младежта спорта и туризма. 
4. Четвърта комисия: Комисия по здравеопазване и социална политика. 
5. Пета комисия: Комисия по земеделие, живитновъдство и гори. 
6. Шеста комисия: Комисия по предотвратяване и установяване конфликти на 

интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности. 
За периода постоянните комисии своевременно провеждаха своите заседания, в 

резултат на което няма възпрепятствано приемане на съответно решение. В табличен вид 
нещата изглеждат по следния начин: 
№ Комисия Брой заседания Брой разгледани ДЗ Брой становище 
1. Първа комисия 12 71 71 
2. Втора комисия 12 69 69 
3. Трета комисия 8 16 16 
4. Четвърта комисия 7 41 41 
5. Пета комисия  5 16 16 
6. Шеста комисия 10 33 33 

С това хубавите неща в работата на отделните постоянни комисии се изчерпват. За 
съжаление, към днешна дата има непредставени и неподписани от тях прококоли и 
ведомости от свои участия заседания, а именно: 

1. Непредставени протоколи: 
1.1. Първа комисия – протокол от 22.04.2016 г.; 
1.2. Трета комисия – протоколи от 18.01.2016 г., 21.01.2016 г., 17.03.2016 г. 
2. Неподписани протоколи: 
2.1. Първа комисия – протокол № 14 от 14.04.2016 г.; 
2.2. Трета комисия – протокол № 6 от 11.02.2016 г.; 
2.3. Четвърта комисия – протокол № 4 от 10.02.2016 г. от Димитър Димитров, 

Христина Ефтимова, Велко Иванов, Светлана Цветанова;  
2.4. Пета комисия – протокол № 6 от 17.03.2016 г. от Николай Христов; протокол 

№ 7 от 14.04.2016 г.; 
2.5. Шеста комисия – протокол № 8 от 17.03.2016 г.; № 9 от 14.04.2016 г. 
3. Неподписана ведомост за участие в заседание на комисия: 
3.1. Шеста комисия – за месец март 2016 г. 
4. Разминамане между дата на протокола и ведомосттта за участие в заседание на 

комисия: 
4.1.Трета комисия – протокол № 3 от 06.12.2015 г. – по ведомост от 10.12.2015 г. 
За съжаление, протоколите които представят отделните комисии, не са това, което 

съм очаквал.  
IV. ПРОБЛЕМИ И НАСОКИ НА РАБОТА 



 1. Срокът за представяне на докладни записки в общинския съвет и денят за 
разглеждането им в постоянните комисии. Твърде малък, за да могат общинските 
съветници да се подготвят. 
 2. Изготвянето на протоколите на постоянните комисии и тяхното съдържание. 
Определено – тези са най-зле в сравнение с тези, които са изготвяни в периода 2007 – 2011 
и 2011 – 2015 г.  
 3. Нормативната уредба. Някой от правилниците и наредбите не са актуализирана с 
години. По тази причина, някой трябва да се заеме с тяхната актуализация и това да се 
прави своевременно.. 
 
  

Председател на Общински съвет – град Две могили: 
 

 
_________________________ (Байчо Петров Георгиев) 

 
 


