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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  

№ 46 
Днес, на 14.01.2014 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. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
6. Байчо Петров Георгиев – член. 
7. Татяна Димитрова Василева – член. 

 В работата на Комисията участие взеха Николай Христов Христов – Кмет на Общината и 
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 Христина Ефтимова с вх. № 4/03.01.2014 г., 
относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 12/08.01.2014 г., относно: 
Информация за работата на общинската администрация по административното обслужване на 
физически и юридически лица през 2013 година. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 15/09.01.2014 г., относно: 
Възстановяване право на собственост върху земеделска земя съгласно Решение № 105 от 
19.12.2013 година на Районен съд – Бяла. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 16/09.01.2014 г., относно: 
Възстановяване право на собственост върху земеделска земя съгласно Решение № 141 от 
12.11.2013 година на Районен съд – Бяла. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 22/13.01.2014 г., относно: 
Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от общинската администрация за периода 
от 01.07.2013 г. до 31.12.2013 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Предложените промени са 
съобразно измененията в ЗМСМА от 03.01.2014 г., както и предложенията на Председателя на 
Общинския съвет с цел по-голяма оперативноств работата и даване възможности за по-голяма 
публичност при вземане на решенията. Резервиран съм, обаче за увеличаване на възнагражденията 
на общинските съветници от 30 на 70 % от средната брутна работна заплата за администрацията – 
вижда ми се малко висока. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: Аз считам, че предложенията по параграф 1 и параграф 2 няма какво 
да ги коментираме, направени са правилно и ги приемам. Параграф 3 – чл. 122, относно 
възнагражденията ни съм също против да бъдат 70 %. Нека да бъдат 50 %. Скоро намалихме 
заплатата на Кмета на Общината и нямаме морално право да увеличаваме нашите възнаграждения. 

2. Татяна Василева: Аз поддържам по-високия процент, общественото мнение е важно, 
но сумите за възнаграждения ще стигнат приблизително 300 лева на съветник и аз считам, че ние 
заслужаваме толкова. 
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3. Христина Ефтимова: Когато формулирах предложението си в параграф 3, 

разработихме варианти за получаваните възнаграждения от съветник с стигнахме до извод, че те 
ще бъдат най-много до 350 лева, затова аз си поддържам предложението. 

По втора точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Много добре разработена 
информация, в областта на административното обслужване нашата община е водеща в региона, 
няма какво да се иска повече. Нека се приеме. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета и четвърта точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Докладните 
записки не подлежат на коментар. Имаме влязло в сила решение на Районен съд град Бяла и ние не 
можем да не го изпълним. Трябва да се възстанови правото на собственост върху имотите.  

Разисквания по трета и четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Представя ни се отчет за 
изпълнение на решенията на Общинския съвет от общинската администрация по графика, който 
сме приели. Отчетът е оформен в табличен вид и мен лично ме устройва. По отношение на 
съдържанието – нямам забележки. Предлагам да го приемам. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: Отчетът е добре направен, само ще помоля в следващия отчет, там 
където има изпълнени решения и те са с определени суми да се посочва сумата – например: 
продаден имот на търг за сума от .... лева. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 1 (един) глас „Въздържал 

се” приема Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Информация за работата на общинската 
администрация по административното обслужване на физически и юридически лица през 2013 
година. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” дава съгласие да бъдат обезщетени Петко Станев 
и Никола Станев с два броя имоти в землището на с.Чилнов, общ.Две могили, обл.Русе ЕКАТТЕ 
81373, с обща площ 9.785 дка.  

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема за сведение Решение № 141 от 12.11.2013 
година на Районен съд – Бяла. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Отчет за изпълнение на решенията на 
Общинския съвет от общинската администрация за периода от 01.07.2013 г. до 31.12.2013 г. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 9.30 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) 


