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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  

№ 1 
 

Днес, на 15.12.2011 г. от 9.00 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. Байчо Петров Георгиев – член. 

 4. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
 5. Татяна Димитрова Василева – член. 
           6. Боян Симеонов Иванов – член. 

7. Димитър Петков Димитров – 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 Байчо Георгиев с вх. № 509/05.12.2011 
г., относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за 
изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-
слаби жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 
аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, 
област Русе. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 
519/08.12.2011 г., относно: Приемане на График за провеждане на редовните 
заседания на Общински съвет – Две могили през 2012 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 
520/08.12.2011 г., относно: Приемане на График за 2012 г., относно изготвяне и 
представяне на отчетите и информациите на редовните заседания на Общински 
съвет – Две могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 
521/08.12.2011 г., относно: Определяне на представител на Община Две могили в 
„Регионалната енергийна агенция – Русе” – юридическо лице с нестопанска цел за 
извършване на общественополезна дейност. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 
522/08.12.2011 г., относно: Определяне на представител на Община Две могили в 
Общото събрание на Многопрофилна болница за активно лечение – Русе АД. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 
523/08.12.2011 г., относно: Определяне на състава на Местната комисия към 
Националния компенсационен жилищен фонд. 
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7. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 

524/08.12.2011 г., относно: Определяне на представители от Община ДЗве могили в 
МИГ – Борово, Две могили и Иваново. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 
525/08.12.2011 г., относно: Определяне на представител от Община Две могили в 
Национално Сдружение „Толерантност”. 

9. Разглеждане на Докладна записка от Росица Георгиева – Директор 
Дирекция „Социално подпомагане”град Две могили с вх. № 526/08.12.2011 г., 
относно: Създаване на Обществен съвет по социално подпомагане към Община Две 
могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Промените в 
Наредба № 10, които предлагам се налагат във връзка с това, че в тази наредба не е 
предвидена помощ за раждане на близнаци, което налага нейното актуализиране в 
тази част. Допълнително съм предвидил и промяна в частта на Наредбата, касаеща 
това, че ако комисията по „Здравеопазване и социални дейности” се произнесе 
отрицателно за дадена помощ, то Комисията по „Бюджет и финанси” не разглежда 
същата. Считам, че с така предложените промени Наредбата ще бъде допълнена в 
тази си частпо-справедливо. 

В разискванията по първа точка взеха участие:   

1. Айдън Карамехмедов: Предложенията на г-н Георгиев са актуални и 
навременни, така че считам, че Общинския съвет трябва да ги приеме. 

По втора точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Предложеният от 
г-жа Ефтимова График е съобразен с Правилник № 1 за организацията и дейността 
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. Предвидени са допълнителни резервни дати за заседания, което 
считам, че е добре. Предлагам да подкрепим предложението на Председателя на 
Общинския съвет и да приемем графика. 

В разискванията по втора точка взеха участие:   

1. Юсеин Юсеинов: Предложеният График е аналогичен с такъв от минали 
години. Да се предложи в този вид за приемане. 

По трета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: 

Предложеният График е аналогичен на този, който беше приет за 2011 
година. Предлагам да направим няколко допълнения, които са свързани с дейността 
на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД – информацията, която е включена е само за 
първото шестмесечие на годината, предлагам да се включи още една информация в 
месец ноември да второто полугодие. Второто допълнение в Графика е свързано с 
представянето на Отчета за изпълнение на решенията на Общинския съвет, който 
също трябва да е два пъти в годината. Единият е представен месец юли, а нека 
другият бъде записан в месец декември. Третото допълнение е свързано с 
представяне на отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет за 2012 
година, което също трябва да е два пъти в годината – месеците юни и декември. 

В разискванията по трета точка взеха участие:   

1. Боян Симеонов: Направените предложения са правилни. Да се приеме 
графика в този вид с предложенията на г-н Георгиев. Забелязвам някои технически 
грешки, които предлагам да бъдат коригирани в решението. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: 

Това е сдружение с нестопанска цел. С оглед резултатите от проведените 
местни избори 2011 година се налага да изберем нов представител. Предлагам това 
да бъде зам.-кмета Димитър Петров Димитров. 
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В разискванията по четвърта точка взеха участие: 

1. Татяна Василева: Предложението е разумно. Считам, че г-н Димитров 
най-добре ще защитава интересите на Общината ни в това сдружение.   

По пета точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: 

Община Две могили е съсобственик на дялове от МБАЛ. Това налага да 
имаме представител в Общото събрание на дружеството. Предлагам такъв от наша 
страна да бъде Димитър Петров Димитров – зам.-кмет на Общината.  

Разисквания по пета точка не бяха направени. 

По шеста точка от дневния ред докладва Татяна Василева: 

Наличието на такава комисия на територията на нашата община съгласно 
Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищни спестовни 
влогове. Предложението на г-жа Ефтимова за членове на тази комисия са служители 
на общината и също така има хора и от Банка ДСК, което е задължително изискване, 
също така и Общински съветници. Смятам, че състава на комисията е добре 
оформен и предлагам да го приемем. 

Разисквания по шеста точка не бяха направени. 

По седма точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: 

Тази Местна инициативна група е първата. Нейната дейност е много 
ограничена, но ние трябва да имаме представител и в нея. Г-жа Ефтимова е 
предложила това да бъде Соня Петрова Неделчева – Нечева. Считам, че 
предложението е правилно и предлагам да го приемем във този вид. 

Разисквания по седма точка не бяха направени. 

По осма точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: 

В това сдружение според мен трябва да бъде представител от общинска 
администрация. Предложението на Председателя на Общинския съвет е съобразено 
с това. Тя е предложила представител в това сдружение да бъде Кремена Недкова 
Любенова – зам.кмет на Общината и аз го подкрепям. 

Разисквания по осма точка не бяха направени. 

По девета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: 

Създаването на такъв съвет е във връзка със Закона за социалното 
подпомагане. Предложението на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” е 
добре формулирано. Предлагам да приемем предложения състав на съвета. 

В разискванията по девета точка взеха участие: 

1. Байчо Георгиев: Аз правя отвод като председател на този съвет и 
предлагам за председател да избирем Татяна Василева. 

2. Боян Симеонов: Във връзка с направения отвод от г-н Георгиев, предлагам 
да приемем състава на комисията с така направеното предложение. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на 
дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 
произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от 
бюджета на община Две могили, област Русе. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема График за провеждане на 
редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2012 г. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема График за 2012 г., относно 
изготвяне и представяне на отчетите и информациите на редовните заседания на 
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Общински съвет – Две могили, с направените от г-н Георгиев предложения и 
допълнения. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” предлага за представител на Община 
Две могили в „Регионалната енергийна агенция – Русе” – юридическо лице с 
нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност да бъде избран 
Димитър Петров Димитров – зам.-кмет на Общината. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” предлага за представител на Община 
Две могили в Общото събрание на Многопрофилна болница за активно лечение – 
Русе АД да бъде избран Димитър Петров Димитров – зам.-кмет на Общината. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „за” одобрява направения състав на 
Местната комисия към Националния компенсационен жилищен фонд. 

7. Комисията със 7 (седем) гласа „за” одобрява направеното предложение 

за представители от Община Две могили в МИГ – Борово, Две могили и Иваново да 
бъде избрана Соня Петрова Неделчева – Нечева. 

8. Комисията със 7 (седем) гласа „за” одобрява направеното предложение 

за представител от Община Две могили в Национално Сдружение „Толерантност” 
да бъде избрана Кремена Недкова Любенова – зам.-кмет на Общината. 

9. Комисията със 7 (седем) гласа „за” одобрява състава на предложения 
Обществен съвет по социално подпомагане към Община Две могили, като за 
председател на мястото на Байчо Георгиев, предлага да бъде избрана Татяна 
Василева. 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 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. …………………   
     (Димитър П. Димитров) 

 

Председател на комисията: 

        

______________ (Пл. Лашев) 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        

_____________ (А. Карамехмедов) 


