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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  

№ 27 
 

Днес, на 13.02.2013 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 взеха Николай Христов – Кмет на Общината, 
Христина Димитрова Ефтимова – Председател на Общинския съвет, Марийка Андреева – 
Директор на Дирекция ФСД и управление на собствеността и Росица Димитрова – ст. 
експерт „Бюджет”. 

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. № 29/23.01.2013 г., 
относно: Приемане на Наредба № 24 за условията и редът за изграждане и функциониране 
на система за наблюдение и оценка за ефективното изпълнение и информационното 
осигуряване на Общинския план за регионално развитие на Община Две могили. 

2. Разглеждане на Отчет от Николай Христов с вх. № 41/07.02.2013 г., относно: 
Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на 
общинския дълг за на 2012 година на община Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 42/07.02.2013 г., 
относно: Приемане на бюджета на Община Две могили за 2013 година. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 39/07.02.2013 г., 
относно: Приемане на Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две 
могили за периода 22.06.2012 г. до 31.01.2013 г. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 40/07.02.2013 г., 
относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2013 г. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 45/08.02.2013 г., 
относно: Изменение на Решение № 300 по Протокол № 19/21.12.2012 г. на Общински съвет 
– Две могили. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 49/11.02.2013 г., 
относно: Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2012 
г. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 50/12.02.2013 г., 
относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, с 
начин на трайно ползване „Нива” в землището на село Кацелово, Община Две могили. 



 2 
9. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 51/12.02.2013 г., 

относно: Сключване на договор с „РЕПАК” АД за разделно събиране, рециклиране и 
оползотворяване на отпадъците от опаковки от домакинствата, търговските и обществените 
обекти и промишлеността на територията на Община Две могили.  

По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Тази наредба копира 
текстове от Постановление на Министерски съвет № 364 от 2004 година, заменено след 
време от Закона за регионалното развитие през 2008 година.Тук моето предложение е да се 
добавят текстове от Закона за регионалното развитие от чл. 23 и чл. 24 в чл. 3 и чл. 4 от 
наредбата. По този начин ще се дадат повече правомощия на Кмета на Общината и ще се 
освободят възможности за ковтрол и действия. Иначе в наредбата има достатъчно 
приложения, мерки и приоритети и цели. Като допълнителна препоръка мога да добавя ако 
е възможно текстово и шифрово да се оформи като други наши наредби.  

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Предложен ни е 
отчет за изпълнение на бюджет 2012 г. на Общината. Аз лично го приемам, повече мнения 
ще изкажа на заседанието на Общинския съвет от комисията по „Бюджет и финанси”. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: При анализа на представения отчет се опитах да направя 
съпоставка с този за 2011 година. Какво ми направи впечатление: 

1. Имаме спад в местните приходи. 
2. Размерът на бюджета за 2012 г.се увеличава. 
3. размерът на просрочените задължения се запазва и дори бележи ръст. 
Като цяло финансовото положение на Общината не се подобрява. Този анализ съм 

направил гледайки и сравнявайки цифри без да ги анализирам, защото нямам опит в тази 
сфера. 

2. Марийка Андреева: Правилно е забелязал г-н Георгиев – този резултат се 
получава от натрупване на няколко по-големи суми, които не са постъпили в бюджета за 
2012 година – от пасищата, от ремонт на улична мрежа, от заема на ТД „Черни лом”. 

3. Байчо Георгиев: Защо Общинските приходи са по-ниски през 2012 г.? 
4. Марийка Андреева: Тези приходи зависят от много фактори основно от приходи 

по реализирани проекти. Освен това имаме отчисления за РИОСВ, които в последния 
момент влизат в бюджета на знак минус. 

5. Николай Христов: Според мен през 2011 година сме имали повече такива 
приходи, защото имаше бум на действия на съдия изпълнители и принудително събиране. 
За 2012 година това принудително събиране е по-слабо по обективни причини. 

6. Байчо Георгиев: Искам да дам предложение: не би ли било редно, след като 
приемаме отчет за бюджета на общината, да приемаме такива отчети и за общинските 
предприятия. Смятам, че ще е полезно и нормално да се прави. 

7. Пламен Лашев: Наистина трябва да се помисли по този въпрос, но това е 
предмет на бъдеща работа и консултации. 

По трета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Предложен ни е 
бюджета на Общината за 2013 година. По описанието в началната част на докладната е 
обяснено, че той е разработен в период на финансово – икономическа криза. Именно затова 
е и обяснението, че той е доста пестелив и финансово обвързан. Аз лично го приемам, като 
оставям коментарите на специалистите по бюджет и финанси. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: Имам няколко въпроса, които искам да обсъдим.  
1. Въпросът за общинските гаранции, според мен сумата от 100 000 лева е малка. 
2. Въпросът за ОП „Обществено хранене”. 
3. Решението по последната точка 17 – на предходното заседание на Общинския 

съвет взехме едно решение, това тук което се предлага, мисля че противоречи на него. 
2. Боян Симеонов: От предложеният проект прави впечатление едно нещо – има 

разлика в бюджетите на отделните кметства. Има по-големи кметства с по-малък размер на 
бюджет. 
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3. Марийка Андреева: Разликата в бюджетите на кметствата се получава от 

предвидените инвестиционни разходи за всяко кметство. 
4. Николай Христов: На въпроса на г-н Георгиев за ОП „Обществено хранене” – в 

процедура на обжалване сме на загубен търг – ако трябва ще стигнем и до ВАС. 
5. Христина Ефтимова: В проекта за бюджет са предвидени 92 000 лева за ремонт 

на уличната пътна мрежа. Знаем, че средствата са малко, за нов асфалт не може и да се 
говори, а само за изкърпване. Въпросът ми е кои улици ще се ремонтират? 

6. Николай Христов: По въпроса за ремонт на улиците ще назнача комисия, която 
ще определи къде ще се правят ремонтите и тя ще определи вида и размера им. 

В заседанието на комисията се включи и представител на КНСБ – град Русе, 

която повдигна въпроса за възнагражденията на медицинските сестри, които се 

изплащат от общинския бюджет.  

Като цяло този въпрос би следвало да бъде разгледан от Комисията по 

„Здравеопазване и социална политика”, но становище по него взеха: 

1. Байчо Георгиев: Доколкото знам заплатите на медицинските сестри са около 350 
лева, които са под минимума за тази дейност, да не говорим за прагове на професии и т.н. 

2. Христина Ефтимова: Аз мисля, че този въпрос трябва да се отправи към Кмета 
на Общината, ако трябва да се прехвърлят средства от едно перо в друго и по този начин да 
се увеличат заплатите на здравните служители. Наистина такова възнаграждение е срамно! 

По четвърта точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Предложен 
ни е отчет за дейността на Общественият посредник на Общината, който е написан в същия 
стил, в който и предходните. Като цяло работата, която е свършена не е повече от минали 
години. Предлагам да го приемем. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Програмата, която ни се 
предлага да приемем е много добре оформена. В нея, обаче липсват задължителните 
клаузи, които трябва да бъдат съобразени с чл. 8, ал. 9 от ЗОС. Иначе има отворен характер 
и предлагам да се приеме със забележката, която направих. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 

1. Николай Христов: Забележката, която направи г-н Лашев е правилна. До 
началото на заседанието на Общинския съвет, програмата ще бъде допълнена. 

По шеста точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Предложен ни е нов 
график за заседанията на Общинския съвет и срока за подаването на докладните, който е 
съобразен с нашия правилник. Според мен по-правилното решение, което трябва да вземем 
е като под т. 1 да се запише „Отменя Решение № 300 по Протокол № 19/21.12.2012 г.”, а т. 
2 да добие вида „Приема, считано от 01.03.2013 г. нов График без м. януари и м. февруари, 
както следва: .....”. 

Разисквания по шеста точка не бяха направени. 

По седма точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Предложената ни за 
одобрение транспортна схема е аналогична с тази от миналата година и отразява реалното 
потребление на абтобусните линии. Посочено е и как ще се извозват децата до средищните 
училища. Предлагам да се приеме. 

Разисквания по седма точка не бяха направени. 

По осма точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Става въпрос за 
отдаване под наем на имоти, като наемната цена е добра. Предлагам да приемем 
предложението. 

Разисквания по осма точка не бяха направени. 

По девета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Става въпрос за 
разделно събиране на отпадъци. Това е хубаво стига да бъде реализирано. Ще 
упълномощим Кмета, но е добре да имаме някакъв проект на договор, макар и в 
неофициален вид, за да разберем условията на фирмата. Иначе подкрепям предложението. 

В разискванията по девета точка участие взеха: 

1. Николай Христов: Ще осигуря проект на този договор за да са запознати 
общинските съветници при вземане на решението. 
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След приключване на разискванията, комисията прие следното  
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Наредба № 24 за условията и редът 
за изграждане и функциониране на система за наблюдение и оценка за ефективното 
изпълнение и информационното осигуряване на Общинския план за регионално развитие 
на Община Две могили. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема отчета, относно изпълнението на 
бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския дълг за на 2012 
година на община Две могили. 

3. Комисията с 1 (един) глас „за” и 6 (шест) гласа „въздържали се” не приема 
бюджета на Община Две могили за 2013 година. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Отчет за дейността на обществения 
посредник при Община Две могили за периода 22.06.2012 г. до 31.01.2013 г. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Приемане на Програма за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Изменение на Решение № 300 по 
Протокол № 19/21.12.2012 г. на Общински съвет – Две могили. 

7. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информация за спазване на 
транспортната схема в Община Две могили през 2012 г. 

8. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласието си да бъде проведен търг с 
явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, с начин на трайно ползване 
„Нива” в землището на село Кацелово, Община Две могили. 

9. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде сключен договор с 
„РЕПАК” АД за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от 
опаковки от домакинствата, търговските и обществените обекти и промишлеността на 
територията на Община Две могили.  

 

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) 

 


