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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 669 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 41/25.07.2014 г. 
 

По втора 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. № 261 от 30.06.2014 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 1 (един) глас 

„Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се” 
 

Р Е Ш И : 
 

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

взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.12.2013 г. до 

31.05.2014 г.  

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

взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.12.2013 г. до 

31.05.2014 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 01.12.2012 – 31.05.2013 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. 

 Общински съвет Две могили се старае прозрачно да посочва отговорностите си на 

гражданското общество чрез преките предавания на заседанията си по „КИС-13”, чрез 

побликуване на разглежданите материали на интернет страницата на общината и чрез 

срещите си с гражданите, но въпреки това, в общината липсва практиката за активно 

участие на гражданското общество в решаването на проблемите на общината. 

 За периода декември 2012 – май 2013 Общински съвет Две могили е провел 6 

редовни и едно извънредно заседания.Всяко от заседанията е проведено съгласно 

изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Присъствието на общинските съветници в заседанията е редовно. За периода има 

регистрирано едно единствено отсъствие, което е направено по уважителни причини.  

За отчетния период са взети 111 решения, от които по инициатива на общинските 

съветници са само 7, като тяхното разпределение е следното: 

 Общински съветник Дата на заседа- 

ние 

Брой 

Предло- 

жения 

1. Невена Димитрова Георгиева 25.04.2013     1 

2. Светлозар Милчев Донев 31.05.2013     1 

3. Соня Петрова Неделчева-Нечева 22.02.2013 

31.05.2013 

    1 

    1 

4. Стефка Райкова Пенчева 25.01.2013     1 

5. Теодор Атанасов Андреев 26.04.2013     1 

6. Група Общински съветници от ПП „ГЕРБ” 22.03.2013     1 

За съжаление активността на общинските съветници за изготвяне и внасяне на 

предложения за разглеждане в заседания на Общинския съвет е крайно недостатъчна.  

Необходима е през оставащия период от мандата, общинските съветници да станем 

по-дейни по отношение на поставянето на въпроси с конкретни предложения за решение. 

За отчетния период има едно провалено и непровдено заседание на Общинския 

съвет, поради отказ на болшинството от разглеждане на поставения въпрос. 

За периода декември 2012 – май 2013 г. няма нито едно решение на Общинския 

съвет, което да е върнато от областния управител за ново преразглеждане, във връзка с 

упражнявания от него контрол върху приетите от Общински съвет Две могили актове.В 

същото време, обаче, имаме две обжалвания  от Кмета на общината пред 

Административен съд гр.Русе по отношение законосъобразността на тези решения. 

Кметът обжалва Решение № 355 от 22.02.2013 година относно определянето на 

свои представители в мероприятията, свързани с изпълнението и управлението на Проект 

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово”. По 

тази жалба Административен съд гр.Русе прекрати производството, като неоснователно. 

Второто решение, което Кметът на Общината обжалва пред Административен съд гр. Русе 

е Решение № 348 от заседание на Общинския съвет проведено на 22.03.2013 г., с което се 

намали заплатата на Кмета на Община Две могили. По тази жалба делото в АС гр. Русе е 

приключило, като съдът отхвърля жалбата на Кмета.Въпросът все още не е окончателно 

приключен, тъй като това решение се обжалва пред Върховния  административен съд. 

В правомощията си и на основание чл. 21 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация Общински съвет Две могили: 



ПРИЕ: 

Нарудба № 24 за условията и реда за изграждане и функциониране на система за 

наблюдение и оценка за ефективно изпълнение и информационно осигуряване на 

Общински план за развитие на Община Две могили. 

Наредба № 15 за управление на отпадъците на територията на Община Две могили. 

Бюджета на Община Две могили за 2013 година. 

Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии през втората половина 

на 2012 година. 

Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от общинската 

администрация 

Отчет за дейността на МКБППМН за 2012 г. 

Отчет за изпълнението на Бюджет 2012 г. 

Отчет за дейността на обществения посредник на територията на Община Две 

могили. 

Отчет за развитието на спорта в община Две могили. 

Отчет за общинската стратегия и програмата за опазване на околната среда. 

Отчет за състоянието на престъпността и опазването на обществения ред 

Отчет за изпълнението на общинската стратегия за социални услуги за деца и 

възрастни за 2012 г. 

Информации за дейността и проблемите на народните читалища в кметствата и 

населените места в общината. 

Информация за дейността на Общинското предприятие „Обществени хранене”. 

Информация за дейността на кмета на кметство Помен и наместника на с. 

Могилино. 

Информация от ЦДГ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Две могили по прилаганата 

стратегия „Движим се безопасно”. 

Информация за работата на общинската администрация по административното 

обслужване на гражданите. 

Информация за дейността на специализираното звено КООРС. 

Информация за спазването на транспортната схема в общината. 

Информация за дейността на предприятие „Черни Лом-2008” и приемането на 

годишните отчети на същото за 2012 г. 

Спортен календар за 2013 година. 

Графици за заседанията на Общински съвет. 

План-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на 

битови отпадъци за 2013 г. 

План за действие  на Община Две могили в изпълнение на Областната стратегия за 

интеграция на гражданите от ромски произход и граждани в уязвимо социално 

положение. 

Годишна програма за управление и разпореждане с общински имоти. 

План за младежта. 

План за развитие на читалищната дейност за 2013 г. 

Годишен план за ползване на дървесита от общинския горски фонд за 2013 г. 

Програма за закрила на детето за 2013 г. 

ИЗМЕНИ,ДОПЪЛНИ,ОТМЕНИ: 

Наредба № 5 за „Определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услугите,предоставяни на физически и юридически лица. 

Бюджета за 2012 и 2013 г. 

Отмени Решения № 71 от 27.01.2012, № 297/23.11.2012. 

Наредба № 4 за условията и реда за провеждане на общинско обсъждане на проекти 

за поемане на общински дълг. 

Наредба № 6 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на Бюджета 

на Община Две могили. 

Допълни Решение № 176 от 23.05.2012 г. 



ДАДЕ СЪГЛАСИЕ: 

За покриване на временен недостиг на средства по извънбюджетните сметки на 

общината. 

За учредяване на безвъзмездно право на строеж. 

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

собственост на общината 

За учредяване на банков гаранция в полза на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий – 1919” 

гр.Две могили. 

За продажба на земеделски земи, собственост на общинта. 

За промяна начина на трайно ползване. 

За изработване на Общ устройствен план на Община Две могили. 

ОТПУСНА: 

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

Пет еднократни помощи за крайно нуждаещи се жители от община Две могили. 

Стипендии и парични награди за деца с изявени дарби. 

ПРИСЪДИ: 

Наградата на Общински съвет Две могили за 2013 година на Анчо Калоянов. 

НЕ ПРИЕ: 

Годишния отчет на Кмета за изпълнението на Програмата за управление на 

Община Две могили за мандат 2011 – 2015 г. 

 По време на заседанията на Общински съвет бяха прочетени и три декларации: 

От 10 общински съветници относно отношението на кмета към Общински съвет и 

общинските съветници. 

От групата „Единни за Община Две могили” относно липсата на информация и 

реални действия за изпълнение на спчелените през 2011 година проекти по Мярка 321 и 

322. 

От двма общински съветници от групата на „БСП” относно непристойното 

поведение на общинския съветник Стоян Гецов. 

 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 процеса на развитие на Проектите по 

Мярка 321 и 322. 

2. Невена Димитрова Георгиева За изпълнението на просрочените задължения 

на Община Две могили за първо тримесечие 

2013 г. 

3. Радослав Косев Радев За проведения пърг за отдване под наем на 

земе в с.Кацелово. 

4. Пламен Петков Лашев Относно действията на Кмета за дейността на 

пещера „Орлова чука” 

Относно отдаването на мери и пасища. 

5. Соня Петрова Неделчева-Нечева За намеренията на Кмета по отношение на 

сградата на бившето ОУ с. Бъзовец. 

6. Група общински съветници ГЕРБ Отдаване на помещения за ползване от 

политически партии. 

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 декември 2012 – май 2013 година Постоянните комисии към 

Общинския съвет проведоха общо 35 заседания, както следва: 

№ Постоянна комисия Проведени 

заседания 

Обсъдени 

предложе- 

ния 



1. Бюджет и финанси        7       34 

2. По териториално устройство и строителство        8       48 

3. Образование,култура,спорт,туризъм        7       30 

4. Здравеопазване и социални дейности        7       27 

5. Предотвратяване и установяване конфликти на 

интереси и други дейности 

       6       13 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕНИЦИ, 

Въпреки, че предоставеният Ви отчет е преди всичко фактологичен, той дава 

реална представа за работта на Общинския съвет за посочения период. 

Искрено се надявам, че в следващия период ще повишим активността си, като 

общински съветници за изготвянето на по-значими предложения, които да опрвдаят 

очакванията на гражданите от община Две могили. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДВЕ МОГИЛИ 

 

 

______________________(Христина Димитрова Ефтимова)  

 


