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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  

№ 20 
 

Днес, на 23.08.2012 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. Боян Симеонов Иванов – член. 
4. Стефка Райкова Пенчева – член. 
5. Татяна Димитрова Василева – член. 
 6. Байчо Петров Георгиев – член. 
Отсъства: Юсеин Ахмедов Юсеинов – 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 Христина Ефтимова с вх. № 379/15.08.2012 
г., относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за 
символиката, за именуване и преименуване на улици, обекти с общинско значение и за 
паметниците  и другите възпоменателни знаци на територията на община Две могили, 
област Русе. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 380/15.08.2012 г., 
относно: Приемане на Наредба за изменение 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. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 382/15.08.2012 
г., относно: Избор на нов председател на Постоянната комисия по „Здравеопазване и 
социална политика” към Общински съвет – Две могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 386/17.08.2012 
г., относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община 
Две могили за периода 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 388/20.08.2012 г., 
относно: Поемане на общински дълг под формата на финансов лизинг за закупуване на 
автомобил. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 390/21.08.2012 г., 
относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно 
ползване „Друга посевна площ” в землището на село Могилино. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 392/21.08.2012 г., 
относно: Промяна на статута на част от имот от „публична” в „частна” общинска 
собственост. 

8. Разглеждане на Отчет от Николай Христов с вх. № 372/06.08.2012 г., относно: 
Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на 
общинския дълг за второто тримесечие на 2012 година на Община Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Предложените 
промени в наредбата, считам че са уместни и съобразени с настоящата работа на 
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общинския съвет и с оглед на действителното състояние на тази дейност в Община Две 
могили. Предлагам ви комисията да ги разгледа член по член, като в разискванията можем 
да намерим нови предложения за промяна. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: Съгласен съм с предложенията на г-жа Ефтимова, но аз имам 
някои предложения, които искам да направя, а именно: 

На първо място предлагам предложената промяна в параграф 1 и параграф 2 да не се 
прави. 

На второ място – в параграф 5, чл. 27 да не отпада. 
В чл. 47 теста да стане „ ... ключ на град Две могили...”. 
В чл. 65 да си остане гласуването с мнозинство от 3/4. 
2. Боян Симеонов: Аз предлагам навсякъде в наредбата, където става въпрос за 

вземане на решение от Общинския съвет мнозинството да бъде 2/3.  
По втора точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Предлага ни се промяна 

на Наредба № 5, която е по предложение на Административния отдел на Окръжен съд град 
русе. Няма какво да се коментира. Предлагам ви да приемем промяната. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Постъпило е 
предложение за избор на нов Председател на ПК по „Здравеопазване и социална политика”. 
Предложението е съгласувано с групите на ПП към Общинския съвет. Подкрепям 
кандидатурата на Айдън Карамехмедов, но смятам, че в решението следва да се добави 
датата от 01.08.2012 г. и това, че Байчо Георгиев от същата дата става редови член на 
комисията. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Представен е 
Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две могили за периода 
01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. Нямам никакви забележки, така че ви предлагам да го 
приемем. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: В интерес на 
искината за нуждите на Общинската администрация са необходими нови автомобили, за да 
се изпълняват по-добре служебните ангажименти. Приемам предложението, но искам да чуя 
и мнението на колегите. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: Според мен, моментът не е подходящ за такава инвестиция. 
Нека първо Кметът да привлече средства за Общината по някой проект, пък тогава може да 
се купи и по-скъп автомобил. Аз съм против това решение. 

По шеста точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Предложена ни е 
продажба на имот в село могилино. Нека се продаде имотът нямам нищо против, но нека се 
добави 50 % от получените средства от продажбата да се преведат на кметството в село 
Могилино. 

Разисквания по шеста точка не бяха направени. 

По седма точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Става въпрос за 
промяна на статута на имот от публична в частна общинска собственост. В докладната 
записка, обаче не стават ясни няколко неща – проекта за решение не е ясен, скицата на 
имота не е актуална, От приложените скици не се вижда къде са точно имотите. Освен това 
от други източници се дочу, че имотите вече са октувани. Нека се изяснят тези неща и се 
подаде наново докладната. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 

1. Айдън Карамехмедов: Подкрепям колегата, не са ясни намеренията за промяната 
на статута на имота, така че аз ще се въздържа при гласуването. 

По осма точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Предложен ни е за 
приемане отчет за изпълнението на бюджета на Община Две могили. Няма какво да 
коментираме, предлагам ви да го приемем.  
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Разисквания по осма точка не бяха направени. 
 

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 № 8 за символиката, за именуване и преименуване на улици, обекти с общинско 
значение и за паметниците  и другите възпоменателни знаци на територията на община Две 
могили, област Русе. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за приема Наредба за изменение 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. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде избран нов председател 
на Постоянната комисия по „Здравеопазване и социална политика” към Общински съвет – 
Две могили с допълнението към проекта на решение, което направи г-жа Райкова. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Отчет за изпълнението на бюджета на 
Общинския съвет в Община Две могили за периода 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. 

5. Комисията с 1 (един) глас „за” и 5 (пет) гласа „Против” не  дава съгласие за 
поемане на общински дълг под формата на финансов лизинг за закупуване на автомобил. 

6. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде продаден недвижим 
имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване „Друга посевна площ” в 
землището на село Могилино. 

7. Комисията с 6 (шест) гласа „Против” не дава съгласие за промяна на статута 
на част от имот от „публична” в „частна” общинска собственост. 

8. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема отчет за изпълнението на бюджета, 
извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския дълг за второто 
тримесечие на 2012 година на Община Две могили. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа. 

Подписали протокола: 

 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
       (Пламен П. лашев)      (Айдън С. Карамехмедов)                            (Боян С. Иванов) 
 

                4. …………………  5. …………………  6. ………………… 
        (Стефка Р. Пенчева)                             (Татяна Д. Василева)           (Байчо П. Георгиев) 
 

 
 

Председател на комисията: 

        

 

______________ (Пл. Лашев) 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        

 

_____________ (А. Карамехмедов) 


