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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И 

СТРОИТЕЛСТВО, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА 

ПОЛИТИКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 14 
 

Днес, на 01.06.2012 г. от 9.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2, се проведе заседание на постоянната комисия по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”, на което присъстваха: 

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. 
 В работата на Комисията участие взе Христина Димитрова Ефтимова – Председател 
на Общинския съвет и Николай Христов Христов – Кмет на Община Две могили (за 
кратко). 
 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Обсъждане изпълнението на наше Решение № 142 по Протокол № 8/26.04.2012 г. 
2. Определяне общинските съветници, които да бъдат включени в комисията за 

провеждане на конкурса за избор на управител на “Черни Лом 2008” ЕООД град Две 
могили 

По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Колеги, с наше 
Решение № 142 по Протокол № 8/26.04.2012 г. задължихме Кмета на Общината, да ни 
предостави Информация за структурата на общинската администрация по дирекции и 
звена, конкретните длъжности в тях, образованието и специалността, която се изисква, за 
да бъдат заети, а така също и неговите заповеди, издадени след 04.11.2011 г. 

Към настоящия момент ни е предоставено само Длъжностното раздписание на 
общинската администрация, което е в сила от 01.01.2012 г.. По тази причина, предлагам да 
го разгледаме, а после – да решим какво правим с непредоставените заповеди. 

Така, с наше Решение № 43 по Протокол № 4/23.12.2012 г. приехме структурата и 
определихме числеността на общинската администрация да бъде 65 човека, от които: 54 
финансирани с държавни приходи и 11 – дофинансирани с общински приходи.  

Предоставеното ни Длъжностно разписание е съобразено с това решение и със 
Закона за администрацията, Единния класификатор на длъжностите в администрацията и 
Наредбата по прилаганета на този Класификатор. Проблемът възниква от неяснотота – 
колко в действителност са бройките дофинасирани с общински проходи по разписанието и 
по-точно – колко са “Ст. спец. “ГРАО” в кметствата – 3 или 5, тъй като от копието не може 
да се види добре. Ако са 5, общата бройка става 11, както е по решението ни. Ако са 3 – 
тогава общата бройка е 9, но в рекапитулацията в разписанието пише, че общия брой е 8 на 
длъжностите, които се дофинасират. Това означава, че общия брой на администрацията е 
62, като е записано в Устройствения и правилник.  



 2 
Но тъй като обичам да чета, отворих сайта на общината и свалих структурата и 

хората, които са назначени в общинската администрация. И тук се появиха съществените 
различия.  

На първа място, в структурата ние сме приели, че в ЦУИГ ще бъдат 4 човека, а в 
Регионалното развитие, управлението на европейски проекти и програми – 3, но в 
длъжностното разписание са посочени само по 2 човека в тези две звена.  

На второ място, в Сайта на Общината има посочени 5 лица, които заемат определени 
длъжности в администрацията, но тях въобще ги няма в Длъжностното разписание. 
Отделно знам, че имаме още 2 човека, които са в Радиоцентъра и компютърни 
специалисти, но и тях ги няма никъде. 

На трето място, от структурата на общинската администрация, виждате че има и 
други длъжности, които се дофинансират с общински проходи, а не са включени в нея. 
Защо не става ясно, при условие, че в Единния класификатор на длъжностите в 
администрацията има посочени технически длъжности, които са разкрити при нас, но не се 
считат, че са част от общинската администрация – например – длъжностите на Катя 
Борисова, Нихат, двете жени по чистотата – Стефка и Красимира и т. н. 

 Затова моето предложение е, да се изготви нова структура на общинската 
администрация, в която с различни цветове да се посочат, кои длъжности в 
администрацията са: 

1. Ръководни; 
2. Експертни; 
3. Технически. 
На следващо място, ясно да се обозначат в дирекциите, наименованията на отделите 

и звената. 
На трето място, конкретните длъжности, които са разкрити в общинска 

администрация, като стане ясно кои от тях са с държавно и кои са с общинско 
финансиране. 

Сборът от всички тези длъжности трябва да бъде 65, от които 54 с държавно 
финансиране и 11 с общинско финансиране. 

Другите бройки до 135, съгласно наше Решение № 43 по Протокол № 4/23.12.2012 г. 
да бъдат дадени под структурата на общинската администрация. Мисля, че от това, няма да 
има проблем, да стане ясно, в кой ресьор на ръководния състав в администрацията падат 
тези хора. 

 В разискванията по първа точка от дневния ред участие взеха: 

1. Николай Христов: Аз не мога да ви отговоря в момента, защо се получават тези 
разминавания, но ви предлагам да си обобщите въпросите и да ми ги представите. Росица 
Димитрова, която работи с това длъжностно разписание в момента е в град Русе и не мога 
да я извикам тук да даде на място обяснение. Това мога да кажа сега. Имам спешна друга 
работа, затова ще напусна сега това заседание. 

2. Пламен Лашев: И така може да направим. Но хубаво е нещата да се изчистят и 
да няма такива разминавания. 

3. Стефка Райкова: От това длъжностно разписание, не става ясно, каква 
специалност трябва да имаш, за да заемеш определена длъжност. Ясно е, че то е 
разработено по определен образец, но това, което липсва в него, може да се представи 
допълнително. 

4. Боян Симеонов: Аз приемам предложенията, които направиха Георгиев и 
Райкова и предлагам да ги запишем в решението си по тази точка. 

 5. Татяна Василева: Ако приемем, че част от решението ни е изпълнено, какво 
правим със заповедите на кмета. 

6. Боян Симеонов: Аз предлагам да възложим на Христина Ефтимова да уводоми с 
писмо Областния управител, че кмета на общината не изпълнява наше решение. 

5. Байчо Георгиев: Подкрепям това предложение, тъй като кмета на общината не го 
е оспорил по реда, определен в ЗМСМА.  
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По втора точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Във връзка с наше 

Решение № 172 по Протокол № 9/23.05.2012 г., от нашата комисия, трябва да определим 
трима съветника, които да бъдат включени в комисията по провеждане на конкурса за 
управител на “Черни Лом 2008” ЕООД. Тъй като аз съм единствен представител в 
комисията от ПП” ГЕРБ” и не желая да бъда избран за член на тази комисия, предлагам 
всяка една от другите три представени в комисията партии и коалиция да излъчат по един 
представител. 

Разисквания по втора точка от дневния ред участие взеха. 

1. Байчо Георгиев: Предложението е разумно. От нашата група, предлагам Пламен 
Лашев. 

2. Татяна Василева: Стефка Райкова ще бъде от нас. 
3. Юсеин Юсеинов: Айдън Карамехмедов да бъде третия общински съветник. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” счита че Решение № 142 по Протокол № 
8/26.04.2012 г. е изпълнено частично.  

1.1. Необходимо е, Длъжностното разписание на общинската администрация в град 
Две могили, да бъде преработено, така че да стане ясно, кои длъжности са ръководни, 
експертни и технически. 

1.1.1. Да се обозначат в дирекциите, наименованията на създадените отдели и звена. 
1.1.2. Да се посочат конкретните длъжности, които са разкрити в отделните 

дирекции, отдели и звена, като стане ясно кои от тях са с държавно и кои са с общинско 
финансиране. 

1.1.3. Сборът от всички длъжности в Длъжностното разписание да бъде 65, от които 
54 с държавно финансиране и 11 с общинско финансиране. 

1.1.4. Другите бройки до 135, съгласно наше Решение № 43 по Протокол № 4/23.12. 
2012 г., да бъдат дадени под структурата на общинската администрация. 

1.1.5. Да се изисква, чрез Председателя на Общинския съвет, допълнителна 
информация за специалностите, които се изискват, за да бъдат заети съответните 
длъжности в общинска администрация 

1.2. Възлага на Председателя на Общинския съвет, да уведоми с писмо Областния 
управител на област Русе, относно неизпълнението на нашето решение, в частта касаеща 
представянето на всички издадени от кмета на общината заповеди, считано от 04.011.2011 
г. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” предлага в комисията за провеждане на 

конкурса за избор на управител на “Черни Лом 2008” ЕООД град Две могили да бъдат 

включени съветниците, както следва: 

2.1. Пламен Петков Лашев 
2.2. Стефка Райкова Пенчева 
2.3. Айдън Сабриев Карамехмедов 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.30 часа. 

Подписали протокола: 

 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                          (Пламен П. лашев)                      (Айдън С. Карамехмедов)                        (Байчо П. Георгиев)            
 

4. …………………  5. …………………  6. ………………… 
        (Юсеин А. Юсеинов)                       (Татяна Д. Василева)          (Боян С. Иванов) 

 

7. ………………… 
       (Стефка Р. Пенчева) 
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Председател на комисията: 

        

______________ (Пл. Лашев) 

 

Секретар   на   комисията: 

        

_____________ (А. Карамехмедов) 


