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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  

№ 18 
 

Днес, на 12.07.2012 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. Байчо Петров Георгиев – член. 

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

7. Стефка Райкова Пенчева – 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 Николай Христов с вх. № 319/11.07.2012 г., 
относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 320/11.07.2012 г., 
относно: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от 
общинската администрация за периода от 04.11.2011 г. до 30.06.2012 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 323/12.07.2012 
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. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 324/12.07.2012 
г., относно: Прекратяване дейността на Временната комисия за организиране и провеждане 
на конкурс за избор на Обществен посредник на територията на Община Две могили, 
област Русе 

5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 333/18.07.2012 
г., относно: Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 04.11.2011 г. до 
30.06.2012 г.  

По първа точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: В докладната записка 
става въпрос за съобразяване на нашата Наредба № 5 с промени от Постановление на 
Министерски съвет. Промяната касае промяната на услуги, сигнатура и текстови 
определения. Няма причина да не се приеме, затова ви предлагам да приемем 
предложението за изменение на наредбата. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Предлаганият отчет от 
кмета на общината е подаден в срок. Разработен е по утвърден от общинския съвет образец. 
Обаче има дребни уточнения, които ме смущават и ще ги предложа за разглеждане, а 
именно: 
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На първо място – Решение № 16, на стр. 1 в графа 1 да се впише „в процес на 

изпълнение”. 
На второ място – Решения № 71 и № 72, на стр. 4 – решението се изпълнява, но се 

губи период, относно заплатите на кметовете по населени места – от встъпване в длъжност 
до 04.11.2011 г. За този период няма решение, съответно не би следвало да имат 
възнаграждения. За този период решението не важи. 

На трето място – Решения № 73 и № 74 е добре в графа 5 да се запише цената. 
На четвърто място – Решение № 98, на стр. 7 – взето е решение за отдаване под 

наем, а помещението се използва безвъзмездно, би следвало решението ни да бъде 
отменено. 

На пето място – Решение № 149, на стр. 13 – в графа 5 да се напише, че решението е 
частично допълнено, защото е така. Това бяха моите забележки и предлагам да се подложат 
на коментар при приемане на решението ни. Иначе нека се приеме отчетът. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Боян Симеонов: Подкрепям думите на колегата. Прави впечатление, че има 
неточности в отчета, препоръката ми е в следващият отчет тези неточности да не се 
повтарят. 

По трета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: В докладната 
записка става въпрос за изменението на нашия Правилник № 1. Това е съобразено с 
промените в Закона за държавния служител. Нямаме друг избор освен да приемем 
предложението, затова ви предлагам да го гласуваме. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: Промените, които се предлагат безспорно трябва да приемем. 
Тук ще си гласуваме намаление на възнагражденията – това е факт и аз не искам да 
коментирам това добре ли е или не. Поставям въпроса, обаче дали не би било редно да се 
намали възнаграждението и на Председателя на Общинския съвет. Аз мисля, че е нормално 
да е така. Правя конкретно предложение, съгласно чл. 121 от нашия Правилник № 1 – 
възнаграждението на Председателя на Общинския съвет да бъде намалено, като се намали 
работното му време, а именно: Председателят на Общинския съвет да бъде с 4-часов работен 
ден, 5 дни в седмицата, като възнаграждението му бъде намалено на 50 % от заплатата на 
Кмета на Общината. Считам, че така е по-справедливо за всички. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Тук няма нужда от 
разисквания. Предлага ни се да приемем стандартно решение, нека го гласуваме. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Предлага ни се да 
разгледаме и приемем отчет, който има предимно уведомителен характер с доста обща 
информация. Считам, че за този период Общинския съвет работи задоволително, т.е. без 
особенно напрежение. Комисиите работят нормално – имат заседания, но смятам, че това е в 
следствие на инерцията от добрата работа на стария общински съвет. Не можем да виним 
никого от колегите, а по-скоро слабата работа на общинската администрация. Но нека се 
приеме отчета. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 

1. Пламен Лашев: Какво можем да кажем, освен че кметското управление се 
очертава още от сега като слабо управление и в известна степен добро. Няма как Общинския 
съвет да развива силна дейност. Вие как мислите? Какви решения можем да приемаме, след 
като всички докладни записки са рутинни, в следствие от дейността на предишния 
общински съвет – отчети, доклади и т.н. Слабото кметско ръководство води до слаба работа 
на общинския съвет. Времето ще покаже дали съм прав. 

 

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 допълнение на Наредба 
№ 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 
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предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две могили, 
област Русе. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Отчета за изпълнение на решенията 
на Общинския съвет от общинската администрация за периода от 04.11.2011 г. до 
30.06.2012 г. 

3. Комисията с 1 (един) глас „за”, 4 (четири) гласа ”Против” и 2 (два) гласа 

„Въздържал се” не приема Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и 
дейността на общинския съвет неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, както е по докладната записка и с 4 (четири) гласа „за”, 1 (един) глас 

”Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се” приема предложението на Байчо Георгиев, а 
именно: Правилник № 1 да се измени, като Председателят на Общинския съвет да бъде с 4-
часов работен ден, 5 дни в седмицата, като възнаграждението му бъде намалено на 50 % от 
заплатата на Кмета на Общината. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде прекратена дейността 
на Временната комисия за организиране и провеждане на конкурс за избор на Обществен 
посредник на територията на Община Две могили, област Русе 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Отчет за дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода 
от 04.11.2011 г. до 30.06.2012 г.  

 

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. ………………… 
       (Стефка Р. Пенчева) 

 

Председател на комисията: 

        

______________ (Пл. Лашев) 

 

Секретар   на   комисията: 

        

_____________ (А. Карамехмедов) 


