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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТУС, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО САМО-

УПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И 
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 57 

Днес, на 19.07.2009 г., от 9.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2 се проведе заседание на постоянната комисия по „ТУС, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”, на 
което присъстваха: 

1. Йордан Георгиев Великов – Председател на комисията.  
2. Пламен Петков Лашев – секретар. 
3. Ахмед Назиф Феим – член.  
4. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
Отсъства: Огнян Стефанов Георгиев – член 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Разглеждане на докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 362/13.08.2009 г., 

относно: Одобряване на проект за Споразумение за партньорство между Община Калъраш, 
окръг Калъраш, Румъния и Община Две могили, област Русе, България. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 367/13.08.2009 г., 
относно: Финансиране на разходи на Регионално сдружение за управление на отпадъците – 
Янтра – Лом 2008. 

По първа точка докладва Пламен Лашев: Общината продължава да търси 
партньори в други страни, с оглед развитието на трансграничното сътрудничество. Ако не ми 
изневерява паметта, специално с Общини от Румъния имаме разработени 6 проекта, по 
които чакаме решение. Този проект няма нещо притеснително. Това са стандартни текстове, 
така че може да подкрепим предложената ни докладна. 

В разискванията взеха участие: 
1. Йордан Великов: В Калараш са подадени една част от проектите. Тя обаче е 

голяма община – мисля си, че бяха около 70 000 души. Но щом и те са съгласни, не виждам 
причина, да не подкрепим едно такова споразумение. 

2. Ахмед Феим: Аз подкрепям предложението на кмета, но си мисля, че решението в 
първа точка трябва да се допълни със следния текст: „ ,като дава съгласие, той да бъде 
подписан от наша страна”. 

По втора точка докладва Айдън Карамехмедов: Ние сме дали съгласието да 
станем съучредители на Регионалното сдружение за управление на отпадъците. Там 
платихме еднасума от 200 лв., за да бъде направена регистрацията на сдружението. Но с 
оглед работата, която трябва да се извърши по изграждането на регионално депо на 
територията на община Бяла, са необходими средства. По Устава на сдружението се иска 
по 1 лев на човек от общината. Считам, че таксата не нарушава някой нормативен акт, 
поради коетосредствата трябва да бъдат осигурени. 

В разискванията взеха участие: 
1. Пламен Лашев: След като членуваме в Сдружението, не може да се дърпаме сега 

и да не плащаме. 
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2. Йордан Великов: С тия отпадъци ще имаме много проблеми, така че да се 

работи по-бързо. Да се предвидет средства за Регионалното сдружение. 
 
 

След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” одобрява проекта за Споразумение за 
партньорство между Община Калъраш, окръг Калъраш, Румъния и Община Две могили, 
област Русе, България, като решението в първа точка бъде допълнено със следния текст: „ , 
като дава съгласие, той да бъде подписан от наша страна”. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” намира искането за финансиране разходите на 
Регионално сдружение за управление на отпадъците – Янтра – Лом 2008 за 
законосъобразни. 

 
 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа. 
 
Подписали протокола: 

 

 
 

1. ………………………  2. ………………………         3. ………………………  
         (Йордан Г. Великов)             (Пламен П. Лашев)                          (Ахмед Н. Феим)                                      

 
 
            4. ……………………… 

      ( Айдън С. Карамехмедов) 
 

 
 
 
 
 
 
 
       Председател на комисията: 
 

 
       ______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
______________ (Пл. Лашев) 


