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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  

№ 2 
 

Днес, на 18.12.2011 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. 
 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. № 
533/09.12.2011 г., относно: Приемане на Наредба за изменение и 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. № 
534/09.12.2011 г., относно: Приемане на Структурата и числеността на общинска 
администрация Две могили и дейностите към нея, считано от 01.01.2012 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 
535/09.12.2011 г., относно: Прекратяване дейността на Временната комисия за 
изработване на проект за Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Предложението 
за изменение и допълнение на Наредба № 5 е подадено в срок, тъй като ако ще се 
изменя или допълва тази наредба то това трябва да стане до края на годината. 
Предложените промени са в размера на таксата за битови отпадъци, а именно 
намалява се размера на промила за такса битови отпадъци. Също така отпадат някои 
експресни такси за услуги към населението. Кметът на Общината така е преценил 
така ги е предложил, но по този начин считам че трудно ще се обвърже приходите с 
разходите по отношение на битовите отпадъци при тези промили. Има постъпили 
заявления от собственици на кооперации, които са недоволни от високите такси за 
битови отпадъци. 

В разискванията по първа точка взеха участие:   
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1. Байчо Георгиев: Всяка година се предлагат такива промени в наредбата. 

Подадени са на време и щом ръководството на общината е сметнало за необходимо 
да се направят нека се приемат. 

По втора точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Докладната 
записка касае приемане на нова структура в общинска администрация. Това се 
налага, тъй като от 01.01.2012г. влиза в сила Класификатора на длъжностите в 
администрацията и измененията в Наредбата за прилагането му. Съгласно § 5, ал. 2 
от ПЗР към Постановление № 161 от 2011 г. на Министерски съвет кметът на 
общината ни предлага за одобрение общата численост и структурата на общинската 
администрация. Налага се и оптимизиране на числеността на персонала. 

В разискванията по втора точка взеха участие:   

1. Татяна Василева: Щом Кмета на Общината предлага структурата в този 
вид той си носи отговорността за нейното изпълнение. Аз нямам нищо против да я 
приемем. 

По трета точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: 

Постъпила е докладна записка с предложение да се прекрати дейността на 
временната комисия по изработването на проект на правилник на общинския съвет. 
Тя си е свършила работата – такъв е изготвен и приет на заседание на съвета. Няма 
какво да се коментира, предлагам да се приеме предложението. 

Разисквания по трета точка нямаше.   
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Наредба за изменение и 
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. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Структурата и числеността на 
общинска администрация Две могили и дейностите към нея, считано от 01.01.2012 г. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде прекратена 
дейността на Временната комисия за изработване на проект за Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. 

 

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) 

 

Председател на комисията: 

        

______________ (Пл. Лашев) 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        

_____________ (А. Карамехмедов) 


