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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 521 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 33/20.12.2013 г. 
 

По пета 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. 

№ 449 от 05.12.2013 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 

и 0 (нула) гласа „Въздържали се” 
 

Р Е Ш И : 
 

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

взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.06.2013 г. до 30.11.2013 

г.  

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

взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.06.2013 г. до 30.11.2013 

г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 01.06.2013 – 30.11.2013 година 
 

Уважаеми общински съветници, 
 

Уважаеми господин кмете, 
 

Уважаеми съграждани, 
 

Дами и господа, 
 

Настоящият отчет за дейността на Общински съвет Две могили и неговите комисии се 

внася за разглеждане на основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация. 

 За периода юни 2013 – ноември 2013 Общински съвет Две могили е провел 6 редовни 

открити заседания. Всяко от заседанията е проведено съгласно изискванията на ЗМСМА. 

През периода няма регистрирано отсъствие на общински съветници в работата на общинския 

съвет без уважителни причини. За отчетния период са приети 108 решения. 

За съжаление активността на общинските съветници за изготвяне и внасяне на 

предложения за разглеждане в заседания на Общинския съвет и през този период е крайно 

недостатъчна. Необходимо е през оставащия период от мандата, общинските съветници да 

станем по-дейни по отношение на поставянето на въпроси с конкретни предложения за 

решение. 

За периода юни – ноември 2013 г. има две решения на Общинския съвет, които са 

върнати от областния управител за ново преразглеждане, във връзка с упражнявания от него 

контрол върху приетите от Общински съвет Две могили актове. Тези решения /416 и 417/ 

бяха отменени от общинските съветници. През месец ноември има регистрирана жалба от 

Кмета на общината до Административен съд Русе относно законосъобразността на т. 3 от 

Решение № 489 взето на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 31 / 

25.10.2013 г. Оспорването касае разпоредбите на чл. 5, ал. 2 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.  

В правомощията си и на основание чл. 21 от ЗМСМА Общински съвет Две могили: 

ПРИЕ: 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Две могили. 

Наредба за изменение на 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. 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за условията и реда за 

провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен общински 

дълг в Община Две могили. 

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. 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за търговската дейност на 

територията на Община Две могили. 

Отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за периода 01.12.2012 – 31.05.2013 

година. 

Отчет за изпълнение на решенията на ОбС от общинската администрация за първото 

шестмесечие на 2013 година. 

Отчет за изпълнението на Бюджета за първото полугодие на 2013 година. 

Отчет за изпълнение на Общинската стратегия за закрила на детето за 2012 година.  

Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет за първото полугодие на 2013 

година. 



Отчет за дейността на обществения посредник на територията на Община Две могили 

за първото полугодие на 2013 година. 

Актуализиран и допълнен раздел „Лечебни растения” към Общинската програма за 

опазване на околната среда. 

Доклад за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” за първото 

полугодие на 2013 година. 

Информация за дейността на ЦДГ „СВ.Св.Кирил и Методий гр. Две могили за 

учебната 2012/2013 година. 

Информация за резултатите от дейността на ОДК „Д-р Димитър Пангелов” гр. Две 

могили. 

Информации за резултатите от дейността на ЦДГ „Първи юни” с. Баниска. 

Информации за резултатите отдейността на Кметовете на Кметства с.Баниска, 

с.Чилнов, с.Бъзовец, с.Батишница, с.Каран Върбовка, с.Кацелово и Кметските наместници на 

с. Острица, Широково и Пепелина. 

Информация готовността за почистване на общинската пътна мрежа на Община Две 

могили за зимния период 2013-2014 година. 

Информация за резултатите от дейността на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Две 

могили. 

Информация за резултатите от участието на Община Две могили в проекти по 

различните оперативни програми. 

Информация за състоянието на общинския поземлен и горски фонд в Община Две 

могили. 

Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси в Общинска 

администрация Две могили. 

Информация за дейността на ОУ „Христо Ботев” с.Баниска. 

Информация за дейността на „Обединен спортен клуб тенис на маса, плуване, 

бадминтон и петанка Две могили”. 

Информация за дейността на „Защитено жилище” с.Могилино. 

Програма за развитие на читалищната дейност в Община Две могили за 2014 година. 

Културен календар за 2014 година на Община Две могили. 

Декларация за достъп на младите хора до култура в Община Две могили. 

План за развитие на Община Две могили 2014-2020 година. 

Предварителна оценка на Плана за развитие на Община Две могили за периода 2014-

2020 година. 

Решение за предоставяне на общински пасища и мери от общинския поземлен фонд. 

ИЗМЕНИ, ДОПЪЛНИ, ОТМЕНИ: 

Бюджета за 2013 г. 

Отмени Решения  № 416 и 417 по Протокол № 27 от 27.06.2013 г. 

Изменя Решение № 449 по Протокол № 29/ 23.08.2013 г. 

Изменя основанието за вземане на Решение № 459  по Протокол № 29/ 23.08.2013 

година. 

Отменя Решение № 479 по Протокол № 30 / 27.09.2013 година. 

ДАДЕ СЪГЛАСИЕ ЗА : 

За мотивирано предложение до МОН за запазване статута на действащите училища на 

територията на Община Две могили. 

За промяна статута от „ публична” в „ частна” общинска собственост на дворно място 

в с. Могилино. 

За отдаване под наем на земеделски земи, мери и пасища, друга посевна площ 

собственост на общината. 

За продажба на недвижим имот, общинска собственост в с.Могилино. 

За продажба на земеделски земи в землището на с.Каран Върбовка, собственост на 

общинта. 

За промяна начина на трайно ползване. 

За изработване на ПУП-ИПР на имоти в с.Могилино и с.Батишница. 

За безвъзмездно снабдяване с дърва за огрев на общинските и обществените 

учреждения в Община Две могили за отоплителния сезон 2013-2014 година. 



За откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга: изграждане на 

„Дом за стари хора” в с.Бъзовец. 

За отписване на просрочени и несъбираеми задължения. 

ОТПУСНА: 

Дванадесет еднократни помощи за родени деца,жители на община Две могили. 

Седемнадесет еднократни помощи за крайно нуждаещи се жители от община Две 

могили. 

През отчетния период бяха отправени и редица питания към кмета на Община Две 

могили, както следва: 

№ Общински съветник Тема на питането 

1. Байчо Петров Георгиев Относно финансовите взаимоотношения с 

община Кълъраш,Румъния по приключил 

съвместен проект. 

2. Невена Димитрова Георгиева За действията на кмета на Общината във връзка с 

трудно събираемите задължения. 

3. Боян Симеонов Иванов За проведена обществена поръчка за доставка на 

хранителни продукти. 

4. Пламен Петков Лашев 1. Относно нарушаване на обществения ред в Две 

могили. 

2. Във връзка с предоставяната от Община Две 

могили услуга по сметосъбиране и 

сметоизвозване. 

3. Във връзка с неизпълнението от страна на 

Кмета на Общината на чл. 5,ал.2 от Наредба 7. 

4. Относно образувалото се нерегламентирано 

сметище до „Могилите” в Две могили. 

5. Соня Петрова Неделчева-

Нечева 

Относно здравното обслужване в училищата, 

детските градини и детската ясла. 

6. Татяна Димитрова Василева Относно изразходваните до момента средства за 

ползването на външни правни услуги от 

Общината. 

Добра практика на Общинския съвет стана провеждането на срещи на общинските 

съветници с граждани и институции, пожелали такива. Със задоволство отбелязвам, че тези 

срещи са ползотворни и резултатни. 

 През отчетния период са проведени срещи с потенциален инвеститор, желаещ да 

наеме с договор за концесия сградата на училището в с. Бъзовец за изграждане на „Дом за 

стари хора” и с родители и членове на училищното настоятелство при СОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Две могили във връзка с лошото качество на храната, която се предлага на 

децата от целодневното обучение.Резултатите от проведените срещи са: 

Взето е решение и е задействана процедурата по предостовяне на концесия сградата 

на бившето училище в с.Бъзовец. 

Изпратено е писмо до фирмата, доставчик на храната, с което е отправен иск за 

прекратяване на договора. 

Дейността на постоянните комисии и през този период продължи да е отговорна и 

ефикасна.Заседанията протичаха бурно и с много разисквания и противоречиви мнения, но в 

крайна сметка се стигаше до вземане на конкретно становище, което се докладваше по време 

на заседание на Общинския съвет. 

За периода юли - ноември 2013 година Постоянните комисии към Общинския съвет 

проведоха общо 29 заседания, както следва: 

№ Постоянна комисия Проведени 

заседания 

Обсъдени 

предложения 

1. Бюджет и финанси 5 37 

2. По териториално устройство и строителство 9 36 

3. Образование,култура,спорт,туризъм 5 11 

4. Здравеопазване и социални дейности 5 35 

5. Предотвратяване и установяване конфликти на 5 16 



интереси и други дейности 
 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕНИЦИ, 
 

С изнесения отчет се постарах да обхвана работата на Общинския съвет през изтеклия 

период, като отразих по-важните проблеми и инициативи, които сме разглеждали. 

Искрено се надявам с конструктивност, отговорност и градивност, съвместно с 

общинската администрация да продължим работата си и през новата 2014 година и 

своевременно да разрешаваме актуалните проблеми на гражданите в Община Две могили. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДВЕ МОГИЛИ 

 

 

______________________(Христина Димитрова Ефтимова)  

 


