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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  

№ 24 
 

Днес, на 15.12.2012 г. от 8.30 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. Боян Симеонов Иванов – член. 
4. Стефка Райкова Пенчева – член. 
5. Татяна Димитрова Василева – член. 
 6. Байчо Петров Георгиев – член. 
7. Юсеин Ахмедов Юсеинов – 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 Николай Христов с вх. № 512/03.12.2012 г., 
относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на фицически и 
юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 523/10.12.2012 
г., относно: Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.07.2012 г. до 
30.11.2012 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 524/10.12.2012 
г., относно: Приемане на График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет 
– Две могили през 2013 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 525/10.12.2012 
г., относно: Приемане на График за 2013 г., относно изготвяне и представяне на отчетите и 
информациите на редовните заседания на Общински съвет – Две могили. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 534/14.12.2012 г., 
относно: Корекция по бюджета на Община Две могили и актуализация на капиталовите 
разходи към 31.12.2012 г. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 538/14.12.2012 г., 
относно: Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на 
Наместничество село Широково и Наместничество село Пепелина за периода от 01.11.2011 
г. до 01.11.2012 г. и проблемите, които стоят пред него. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Исканите промени са 
обективно необходими, според финансово представената информация. Иска се увеличение 
на такса битови отпадъци, както за гражданите, така и за фирмите. Аз, смятам че можем да 
го подкрепим само ако сме убедени напълно, че всички възможности по дейността на 
сметосъбиране и сметоизвозване в частта им на оптимизация на разходите са изчерпани. 
Считам, че общинската фирма в тази дейност може да намали разходите си, а не да вдигаме 
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таксите – данъкоплатците не биха били доволни. Аз лично ще се въздържа при 
гласуването.  

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Боян Симеонов: При тази световна финансова криза е най-лесно да се вдигнат 
данъците – но дали това е правилно. Нека Кметът да намери начин да намали разходите, а 
не да вдига такса смет. Аз съм против предложението. 

2. Юсеин Юсеинов: Аз ще подкрепя предложението. 
По втора точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Отчетът е представен в 

срок и добре оформен, има актуална част и препоръки. Предлагам да се приеме. 
Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Всяка година приемаме 
такъв график. Има заложени и резервни дати за заседанията, нека се приеме. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Графикът, който 
ни се предлага е съобразен с дейността на Общинския съвет и работата на общинската 
администрация. Нямам забележки, нека се приеме. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Предлага ни се корекция 
на бюджета на Общината – финансовата част е за комисията по „Бюджет и финанси”. Ние 
ще разгледаме корекциите, свързани с нормативната уредба. Какво прави впечатление – в 
частта по капиталови разходи се иска от нас да одобрим пари за изграждане на паркинг зад 
сградата на Общината. Тук съм категорично против приемането в тази част – защо? 
Исканото одобрение не е предвидено като инвестиция в инвестиционната програма, освен 
това паркингът е направен вече, парите са изхарчени, какво трябва да одобрим ние? Аз ще 
гласувам против приемането на тази корекция по бюджета. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: Колегата е прав, става дума за принципно нарушение – не 
можем да одобрим този разход, иначе ще нарушим правилата, които сме гласували. Аз също 
съм против одобряването на този разход. 

По шеста точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Поредната 
информация, съгласно приетия от нас график. Изготвена е добре, предлагам да се приеме. 

Разисквания по шеста точка не бяха направени. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 2 (два) гласа „за” и 5 (пет) гласа „Против” не приема Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услугите, предоставяни на фицически и юридически лица на територията 
на Община Две могили, област Русе. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Отчет за дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода 
от 01.07.2012 г. до 30.11.2012 г. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема График за провеждане на редовните 
заседания на Общински съвет – Две могили през 2013 г. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема График за 2013 г., относно изготвяне 
и представяне на отчетите и информациите на редовните заседания на Общински съвет – 
Две могили. 

5. Комисията с 2 (два) гласа „за” и 5 (пет) гласа „Против” не приема Корекция 
по бюджета на Община Две могили и актуализация на капиталовите разходи към 
31.12.2012 г. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информация за резултатите от 
дейността на Кметския наместник на Наместничество село Широково и Наместничество 
село Пепелина за периода от 01.11.2011 г. до 01.11.2012 г. и проблемите, които стоят пред 
него. 
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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) 

 


