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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  

№ 25 
 

Днес, на 21.01.2013 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. № 545/14.12.2012 г., 
относно: Приемане на Наредба за 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 Николай Христов с вх. № 16/16.01.2013 г., 
относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от общинската 
администрация за периода от 01.07.2012 г. до 21.12.2012 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 17/16.01.2013 г., 
относно: Информация за работата на общинската администрация по административното 
обслужване на физическите и юридическите лица през 2012 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 24/18.01.2013 г., 
относно: Кандидатстване на НЧ „Христо Ботев 1928” село Бъзовец, Община Две могили с 
проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” по Програма за развитие 
на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 21/18.01.2013 г., 
относно: Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Две 
могили за мандат 2011 – 2015 година за 2012 година. 

По първа точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Аз съм вносител на 
исканите промени. Става дума за това да се освободят образивателните институции от ТБО 
на територията на Общината. Тези пари, които те евентуално няма да платят ще им 
позволят да правят известни ремонти за остарялата си материална база и ще им дадат 
възможност за инвестиции. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Боян Симеонов: Искам да знам в някои от образователните институции има ли 
преходен остатък, защото ако той е голям може да се използва за такива нужди. Да не стане 
така тези освободени средства да отидат за стимулиране на заплатите на учителите, което 
обезсмисля исканото решение. 
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2. Стефка Райкова: Въпросът с възнагражденията стои така – от тези освободени 

средства, които няма да платят образивателните институции няма как да се увеличават 
заплатите. Тези пари ще се разходват за ремонти и инвестиции. 

3. Байчо Георгиев: Законът за местните данъци и такси позволява да се направи 
тази промяна, но разбира се общината ще се затрудни финансово, но аз ще подкрепя това 
предложение. 

По втора точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Отчетът е представен в 
срок и добре оформен. Предлагам да се приеме. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: Препоръките които бяхме дали от миналогодишната 
информация са изпълнени, така че нека го приемем. 

По трета точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Тази информация за 
пореден път е добре представена. Прави впечатление, че жалбите от обслужването са 
малко. Има изградена компютърна система за подаване на информации, но не и такава за 
плащане на данъците и таксите. Но иначе, нека се приеме информацията. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Боян Симеонов: Колежката е права, единствената препоръка е за компютърно 
обвързеане на данъчната администрация. Във връзка с това предлагам на заседанието на 
общинския съвет да вземем следното решение: Задължава Кмета на община Две могили в 
срок до 30.06.2013 г. да осигури въвеждане на софтуерна компютърна система за обвързване 
на данъчните звена на Общината, което да позволи електронно отчитане на плащанията на 
местните данъци и таксиот всички населени места чрез интернет или друга мрежа. С това 
допълнение ще подкрепя докладната записка. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Народно 
Читалище „Христо Ботев-1928” село Бъзовец, община Две могили възнамерява да 
кандидатства с проект  по Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" по 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. Според изискванията 
на Наредба № 25 от 29.07.2008 г. чл. 19, т. 2 - „Проектите се изпълняват на имоти - 
собственост на кандидата, или в случай на проекти, изпълнявани на имот, който не е 
собствен, кандидатът трябва да представи документ за учредено право на строеж върху 
имота за срок не по-малък от шест години от датата на подаване на заявлението за 
подпомагане в случай на кандидатстване за строително-монтажни работи, за които се 
изисква разрешение за строеж в съответствие със ЗУТ.” С настоящата докладна записка и 
предложения проект за решения се цели Общинският съвет да потвърди значимостта на 
Народно Читалище „Христо Ботев”, село Бъзовец, община  Две могили, като обществена 
сграда с местно историческо и културно значение, да подкрепи кандидатстването с този 
проект, който да е в съответствие с основните приоритети, заложени в Актуализирания 
общински план за регионално развитие на Община Две могили за периода 2007-2013 година 
и да даде съгласието си да се учреди безвъзмездно право на строеж за срок от 7 години в 
полза на НародноЧиталище „Христо Ботев-1928”. Предлагам да подкрепим предлиженото 
ни решение. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Предлага ни се да 
приемем отчет за изпълнението на програмата за управление на кмета на общината за 
мандат 2011-2015 година. Искам да подчертая, че тази докладна записка се внесе в 
общинския съвет непосредствено преди заседанието ни. Така че аз сега се запознавам с 
документа и коментара ми е еднозначен – ще го приема с резерви, като ако имам сабележки 
ще ги споделя на заседанието на общинския съвет в петък. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 

1. Боян Симеонов: Аз също сега се запознавам с отчета по обективни причини 
изложени от колегата. Какво прави впечатление от прав поглед – има заложени мероприятия 
за 2012 година, които трябва да се случат, дали това е така обаче. Ще си дам становището на 
заседанието на общинския съвет. 
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2. Стефка Райкова: Аз също ще имам забележки по отчета, според мен това е по-

скоро информация. Ще го приема с резерви. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” и 3 (три) гласа „Въздържал се” приема 

Наредба за 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 изпълнение на решенията 
на Общинския съвет от общинската администрация за периода от 01.07.2012 г. до 
21.12.2012 г. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информация за работата на 
общинската администрация по административното обслужване на физическите и 
юридическите лица през 2012 г. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласието си за кандидатстване на НЧ 
„Христо Ботев 1928” село Бъзовец, Община Две могили с проект по мярка 322 „Обновяване 
и развитие на населените места” по Програма за развитие на селските райони за периода 
2007 – 2013 г. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Годишен отчет за изпълнението на 
Програмата за управление на Община Две могили за мандат 2011 – 2015 година за 2012 
година. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.30 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) 

 

Председател на комисията: 

        

______________ (Пл. Лашев) 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        

_____________ (А. Карамехмедов) 

 


