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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  

№ 28 
 

Днес, на 15.02.2013 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 взеха Христина Димитрова Ефтимова – 
Председател на Общинския съвет и Николай Христов – Кмет на Общината. 

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. № 55/13.02.2013 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 Юсеин Юсеинов: Въпросната докладна 
записка бе разгледана на предходното извънредно заседание на Общинския съвет, което се 
провали, тъй като дневният ни ред не се прие. Сега, обаче докладната записка е с нов 
вносител – Николай Христов и е подадена в срок. Не виждам нищо нередно предложението 
Кмета да представлява Общината. Предлагам да се приеме. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Боян Симеонов: На пръв прочит не виждам предложение за възлагане на лице за 
сключване на договор. В момента има договор между МОСВ – и шестте общини. Тук става 
въпрос за липса на пълномощия на Кмета да сключи този договор. 

2. Байчо Георгиев: Знаете ли в колко сдружения и организации участва Община 
Две могили? Аз не виждам нищо лошо Кмета да ни представлява, но ще се въздържа, 
защото не може да е само той на всякъде. 

3. Боян Симеонов: Предлагам т. 2 от Решението да се измени така: „Общинският 
съвет предлага за свой представител г-н Байчо Георгиев в състава на комисии за 
провеждане на процедурите за обществени поръчки, свързани с изпълнението на 
сключения договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С010/14.12.2012 
„Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, 
област Русе).” лице включено в списъка на експерти по чл. 19 ал. 2 т. 8 от Закона за 
общественипоръчки, които възложителите могат да използват като външни екперти при 
подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.” 

4. Христина Ефтимова: Според мен липсват мотиви за вземане на решението – 
дразнещо етова и аз не съм съгласна. В т. 7 е записано, че всяка Община определя свой 
представител, а това не е така. Споразумението е между МОСВ и „Янтра Лом”. Община 
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Две могили не защитава позициите си в момента – т. 2 от решението за представител най-
вероятно ще бъде избрано външно лице, което не е редно 

5. Байчо Георгиев: В докладната записка няма достатъчно мотиви за приемане на 
решението, аз лично ще гласувам „въздържал се”. Не е необходимо навсякъде във всички 
точки от решението кметът да отговаря за всичко. Предполагам, че ще се наемат външни 
експерти за представители. 

6. Николай Христов: Първите оферти се отвориха вече на 11.02.2013 година. 
Комисията, която отвори офертите е от 5 члена и нашата Община няма представител там. 

7. Боян Симеонов: И Вие кага предвиждате да представлява нашата Община в 
комисията? 

8. Николай Христов: Аз ще я представлявам, а в съответните комисии ще бъдат 
определени за представители външни експерти, които ние ще изберем по-късно. 

9. Боян Симеонов: Нали разбирате, че договорът може да се окаже невалиден, тъй 
като ние не сме ви упълномощавали да подписвате или да преупълномощавате някого за 
това. 

10. Николай Христов: Община Бяла е бенефициент на проекта – тя ръководи 
всичко и за всичко отговаря Кмета на Община Бяла. 

11. Христина Ефтимова: Това не е така, защото в споразумението ние сме 
равностойни партньори и имаме равни права. В една от точките на споразумението 
подписано от Кмета пише, че трябва да има писмо от Община Бяла, че го упълномощаваме 
него, а имаме ли такова писмо не е ясно? 

12. Николай Христов: Споразумението е подписано преди мен – договорът има 
грешки, за които аз не нося вина. 

13. Боян Симеонов: Настроен съм негативно, ако договорът се провали вината ще 
бъде изцяло на кметската администрация. Нека да е така, щом така сте решили. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следното  
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „въздържали се” и 1 (един) глас „против” не 

приема докладна записка, 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 10.30 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) 


