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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  

№ 10 
 

Днес, на 20.04.2012 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. 
 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Невена Георгиева с вх. № 157/05.04.2012 г., 
относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 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. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 175/17.04.2012 г., 
относно: Предоставяне на информация във връзка с мое питане с вх. № 1307/16.03.2012 г. 
към Кмета на Община Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 177/18.04.2012 
г., относно: Избор на Временна комисия за организиране и провеждане на конкурст за 
избор на Обществен посредник на територията на Община Две могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 181/18.04.2012 г., 
относно: Приемане на Наредба за допълнение 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, област Русе. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 182/18.04.2012 г., 
относно: Изменение на Решение № 735/05.08.2010 г. на Общински съвет. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 183/19.04.2012 г., 
относно: Приемане на „Междинна оценка на изпълнението на плана за развитие на Община 
Две могили 2007-2013 г.” 

7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 184/19.04.2012 г., 
относно: Приемане на „Доклад за изпълнението на плана за развитие на Община Две 
могили за 2011 г. и до края на плановия период 2007-2013 г.” 

8. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 188/19.04.2012 г., 
относно: Предоставяне безвъзмездно на част от имот за управление на РУ „Полиция” – 
град Две могили. 
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По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Предложенията за 

изменение  и допълнение на Наредба № 7 са законосъобразни. Чрез тях се дава възможност 
гарантирано да се увеличи финансовия ресурс на Кметствата, както и да се стимулират 
лекарите, работещи на територията на общината.  
 Предлагам обаче, да се обсъди създаването на една нова ал. 7 и ал. 8 на чл. 29 с 
примерно такъв текст: 
 “(7) Привилегията по ал. 6 ползват лекарите и лекарите по дентална медицина, 
които всеки месец, в уговорение в договорите им срок, заплащат дължимия си наем.” 
 “(8) Ако лекар и лекар по дентална медицина, не плати веднъж дължимия си 
месечен наем в срок, то той не ползва привилегията на ал. 6 за срок от три месеца.” 
 Няма да бъде лошо и решението ни да бъде допълнено с нова т. 2, с примерен текст: 
 “2. Задължава месечен срок от влизане на решението в сила, Кмета на общината да 
сключи анекси с лекарите и лекарите по дентална медицина, на които тя е отдала под наем 
имоти, с направените днес допълнения в Наредбата. 

В разискванията по първа точка от дневния ред участие взеха: 

1. Христина Ефтимова: По този начин облекчаваме лекарите като им намаляваме 
наема. Искам да обърнем внимание, обаче на кметската управа да да упражни контрол да се 
подобрят условията в кабинетите в които приемат, като отопление, осветление, нека ги 
задължат да ги подобрят. 

По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Поддържам искането 
си да ни бъде предоставена тази информация. Не само като общински съветник, но и като 
обикновен гражданин – данъкоплатец аз имам право на тази информация.  

Ако сте гледали редовно новините по телевизията през последния месец, ще си 
спомните за случая в Димитровград. Там общинските съветници обвиниха кмета, че няма 
висше образование. В ЗМСМА, в периода 2005 – 2006 г. имаше изискване кмета на 
общината да има такова образование, но това бе отменено. И въпреки, че той не бе длъжен 
да доказва нищо, той излезе пред телевизията, показа димпломата си и поиска тя да бъде 
проверена за валидност. 

Освен това, считам за редно общинските съветници да знаят кои лица ще управляват 
спечелените от община Две могили проекти, в какво време те ще правят това и срещу какво 
възнаграждение. 
 От сайта на общината разбирам, че вече са подписани договорите по нови два 
проекта:  

1. “Партньорство за просперитет” на стойност 250 868.10 лева. 
2. “Учим, докато работим” на стойност 191 182.23 лева.  

 Имаме и още два проекта по марка 321 и 322 с приведени средства през месец 
ноември 2011 г. и по които не знам какво се прави.   

С оглед на вашето становище по въпроса, съм готов да подготвя друга докладна 
записка за тези проекти. 

Разисквания по втора точка от дневния ред не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Съгласен съм с така 
направеното предложение за избор на състав на Временна комисия. Трябва обаче 
решението да изглежда по-скоро така: 
 1. Избира Временна комисия за организиране и провеждане на конкурс за избор на 
Обществен посредник на територията на Община Две могили, област Русе в състав: 
 ……. 
 2. Упълномощава Временната комисия, в срок до …..  2012 да организира и проведе 
конкурса при спазване изискванияна, залегнали в Правилник № 5 ….   

Разисквания по трета точка от дневния ред не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: 

Предложението за допълнение на Наредба № 5 е законосъобразно, но не е спазена 
процедурата за приемане на нормативни актове, предвидена в чл. 26, ал. 2 на Закона за 
нормативните актове. 
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По тази причина, ДЗ следва да бъде разгледана на следващото заседание на 

Общинския съвет. 
Разисквания по четвърта точка от дневния ред не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Съгласен съм, но 
решението да се оформи като решение № 1078/2011 г. Решения № 899 и № 1078 не са 
основание да бъде прието това решение. Не е необходимо в решението да се изписва 
текста: 

“т. 2.6. Условия за погасяване:”, тъй като този текст го има вече в решение № 735. 
Да се изпише правилно нашия Правилник. 
Разисквания по пета точка от дневния ред не бяха направени. 

По шеста точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Да се изпише 
правилно нашия Правилник. 

В решението ни не следва ли да бъде записано по-точно с първоначалното му 
наименование: Общински план за регионално развитие на община Две могили 2007 – 2011 
г. или Актуализиран план за регионално развитие на община Две могили 2007 – 2011 г., тъй 
като под това име той съществува сега. 

Да се допълни т. 2 от решението, тъй като не ставя ясно пред кого да го представи. 
Инъче по самата оценка, мога да кажа следното: 
Тя е изготвена съгласно чл. 33, ал. 1 от Закона за регионалното развитие. 
Структирирана е в няколко глави, които имат за цел: 
1. Да ни убедят в необходимостта от изготвянето на една такава оценка. 
2. Да покажат до каква степен плана ни съответства на действащите в страната ни и 

в ЕС нормативни актове в областта на регионалното развитие. 
3. Да посочат пропуските ни при изготването и актуализирането му. Например: 
3.1. Липсата на актуални данни от развитието на общината през 2010 – 2011 година, 

с оглед настъпилите промени. 
3.2. Липсата на Програма за изпълнение на Общинския план  
3.3. Планът ни е разработен върху основата на два основни приоритета, докато в 

Методическите указания по Националната стратегия за регионално развитие – те са шест. 
Оттук индикативния финасов план като приложение към общинския план е разписан сама 
за тези два приоритета: 

3.3.1. подобряване стандарта на живот. 
3.3.2. рстеж на икономиката инамаляване на безработицата. 
3.4. Липсват индикативни финасови таблици по: 
3.4.1. развитие на селското стопанство. 
3.4.2. развитие на селски и еко-туризъм. 
3.5. Липсват количествени и качествени индикатори за дейностите, които трябва да 

бъдат достигнати с реализирането на общинския план. Дадени са ни препоръки, при 
разработване на общинския план за следващия период 2014 – 2020 г. да използваме най-
често използваните индикатори за отчитане на изпълнението на общинските планове за 
развитие, който са общо 31 на брой.  

В четири отделни глави от тази междинна оценка се съдържат данни за реалното 
изпълнение на общинския ни план за развитие. 

Даването на оценка се затруднява от обстоятелството, че липсва както Програма за 
реализация на общинския план за развитие, в който мерките да бъдат конкретизирани по 
години, така и необходимия финасов ресурс и техния източник. 

Въпреки това се прави извод, че след 2010 г. преобладаващият брой мерки след 
актуализацията на плана са или окончателно изпълнени или по тях продължава да се 
работи. Отчетена е високата успеваемост в печеленото на проекти, което говори за 
качество на подготвените проекти, основно финансирани със средства по европейските 
програми, инициативност и предприемчивост на общинското ръководство, което в 
кризистни условия е търсело и намирало решения на важни и неотложни проблеми за 
общината. 
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В заключение ни е дадена оценка “много добър” по изпълнението на общинския 

план за развитие, като са ни дадени и съответните препоръки. 
Предлагам тази междинна оценка да бъде приета, като при разработването на 

общинския план за регионално развитие за периода 2014 – 2020 г., всички дадени 
предложения в нея да се вземат предвид. 

Предлагам още, общинското ръковоство да подготви в най-кратък срок Програма по 
изпълнение на Актуализирания общинска план за регионално развитие на общината, който 
да обхване периода от днес до края на 2013 г. 

Разисквания по шеста точка от дневния ред не бяха направени. 

По седма точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Да се изпише 
правилно нашия Правилник. 

В решението ни не следва ли да бъде записано по-точно с първоначалното му 
наименование: Общински план за регионално развитие на община Две могили 2007 – 2011 
г. или Актуализиран план за регионално развитие на община Две могили 2007 – 2011 г., тъй 
като под това име той съществува сега. 

Докладът е разработен на базата на междинната оценка за изпълнение на общинския 
план за регионално развитие на общината. 

Съдържа четири таблица, от които става ясно, както следва: 
1. Осъществените дейности по приоритети, цели и мерки в общината през 2011 г. 
2. Дейностите по приоритети, цели и мерки в общината, които предстои да бъдат 

изпълнени до края на плановия период 2013 г. 
3. Отпадналите дейности по приоритети, цели и мерки в актуализирания общински 

план заъ регионално развитие. 
4. Дейностите по приоритети, цели и мерки в общинсия план, които са прехвърлени 

за изпълнение за следващия планов период 2014 – 2020 г.  
В заключение се посочве, че: 
1. В по-голямата си част заложените цели се изпълняват ритмично, в съответствие с 

планираните мерки. 
2. Прехвърлените мерки за сладващия планов период  е основателно, тъй като 

общината няма осигурен финасов ресурс. 
3. Предвидените мерки за изпълнение до края та 201 3 г. е реалистично да бъдат 

осъществени. 
4. Отчита се високата успеваемост в печеленето на проекти, което трябва да 

продължи до края на плановия период. 
Предлагам този доклад  за изпълнението на Актуализирания общински план за 

регионално развитие за 2011 г. да бъде приет. 
Разисквания по седма точка от дневния ред не бяха направени. 

По осма точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Точка 2 от 
предложеното ни решение е неправилно. Би следвало, с оглед скицата, която ни е 
предоставена към ДЗ, т. 2 да има примерно такова съдържание: 

“2. Предоставя безвъзмездно за управление за срок от 5 (пет) години на РУ 
“Полиция” град Две могили Административна, делова сграда с идентификатор 
20184.1.1033.2 със застроена площ от 230 кв. м., на три етажа, находяща се в град Две 
могили, на улица “Христо Ботев” № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 
20184.1.1033 по кадастралната карта икадастралните регистрина град Две могили, 
одобрени със Заповед № РД – 18-5/19.01.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК град 
София, целия с площ от 1 568 кв. м., при граници: 20184.1.1034, 20184.1.2849, 20184.1.1032, 
20184.1.2776 и 20184.1.2785.    

Разисквания по осма точка от дневния ред не бяха направени. 
 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
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1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Наредба за изменение и 

допълнение на 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. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” одобрява исканата информация във връзка с 
питане на Общинският съветник – Байчо Георгиев с вх. № 1307/16.03.2012 г. към Кмета на 
Община Две могили. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема избор на Временна комисия за 
организиране и провеждане на конкурст за избор на Обществен посредник на територията 
на Община Две могили. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие Наредба за допълнение 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, 
област Русе да бъде отложена за разглеждане на следващото заседание на Общинския 
съвет. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде изменено Решение № 
735/05.08.2010 г. на Общински съвет. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема „Междинна оценка на изпълнението 
на плана за развитие на Община Две могили 2007-2013 г.” 

7. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема „Доклад за изпълнението на плана за 
развитие на Община Две могили за 2011 г. и до края на плановия период 2007-2013 г.” 

8. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде предоставена 
безвъзмездно на част от имот за управление на РУ „Полиция” – град Две могили. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 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) 

Председател на комисията: 

        

______________ (Пл. Лашев) 

 

Секретар   на   комисията: 

        

_____________ (А. Карамехмедов) 


