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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  

№ 26 
 

Днес, на 05.02.2013 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. 
7. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 

 В работата на Комисията участие взе Христина Димитрова Ефтимова – Председател 
на Общинския съвет. 

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. № 30/04.02.2013 г., 
относно: „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците регион Борово 
(Бяла, област Русе) във връзка с изпълнението на сключен Договор за безвъзмездна 
финансова помощ № DIR-5112122-С010“14.12.2012. 

По първа точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Има слючено 
споразумение на 6 общини от региона и МОСВ за рагионалното депо за битови отпадъци. 
Общинският съвет трябва да избересвой представител, както и представител на Общината, 
които да ни представляват при провеждане на търгове и оперативна работа. Проектът е 
сериозен за около 43 милиона лева. Нашият Кмет е подписал споразумение като е 
упълномощил Кмета на Община Бяла. Ако ние не потвърдим това решение, т.е. не 
утвърдим договора и изберем наши представители има опастност вече сключения договор 
да не бъде легитимен. Това са своеволия на Кмета на Община Бяла, а нашият Кмет си е 
превишил правата – без взето от нас решение да подпише договора, затова сега ние трябва 
да вземем решение за потвърждение на решението в противен случай излагаме целия 
проект на риск. Ако проектът не се реализира, санкциите са за всички общини 
упълномощили Кмета на Община Бяла, затова трябва да действаме извънредно бързо. 
Предлагам за представители Байчо Георгиев и Хюлия Севдалиева от общинска 
администрация. За момента, считам че това е най-добрия избор. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Христина Ефтимова: Наистина в момента се налага да се вземе бързо решение. 
Договорът между кмета на Бяла и МОСВ е сключен на 14.12.2012 г. Кметът на Община 
Бяла своеволничи, тук приемаме това решение, за да можем активно да участваме в 
оперативната работа по проекта. В сайта на Община Бяла четем, че на 11.02.2013 г. ще се 
проведе един от търговете по проекта (за одиторски контрол), затова е толкова спешно 
вземането на това решение. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следното  
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С Т А Н О В И Щ Е: 

 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Христина 
Ефтимова с вх. № 30/04.02.2013 г., относно: „Изграждане на Регионална система за 
управление на отпадъците регион Борово (Бяла, област Русе) във връзка с изпълнението на 
сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С010“14.12.2012. 

 

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) 

 


