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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  

№ 30 
Днес, на 15.03.2013 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. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
Отсъства: Байчо Петров Георгиев – 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. № 78/04.03.2013 г., 
относно: Сключване на договор с „РЕПАК” АД за разделно събиране, рециклиране и 
оползотворяване на отпадъците от опаковки от домакинствата, търговските и обществените 
обекти и промишлеността на територията на Община Две могили.  

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 79/05.03.2013 г., 
относно: Относно даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
Парцеларен план /ПУП-ПП/ на поземлени имоти /ПИ/ 65.155 и 65.156 в землището на с. 
Каран Върбовка с ЕКАТТЕ 36364 за обект: „Укрепване на газово отклонение /ГО/ Русе в 
землището на с. Каран Върбовка, община  Две могили, обаст  Русе.  

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 89/11.03.2013 г., 
относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2013 година, представен с Докладни 
записки вх. № 42/07.02.2013 г. и № 72/26.02.2013 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 90/11.03.2013 г., 
относно: Изменение и допълнение на Решение № 176, взето на заседание на Общински съвет 
Две могили с Протокол № 9 от 23.05.2012 г. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 91/11.03.2013 г., 
относно: Отчет за 2012 година, относно изпълнение на Общинската стратегия и Програма за 
опазване на околната среда и Общинската Програма за управление на отпадъците, като част 
от нея. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 93/11.03.2013 г., 
относно: Приемане на Годишен Доклад за изпълнението на Актуализирания план за 
регионално развитие на Община Две могили за 2012 година. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Група на Общински съветници от ПП „ГЕРБ” 
с вх. № 110/11.03.2013 г., относно: Изменение на Решение № 71 по Протокол №5/27.01.2012 
г. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Предложеният ни 
проекто договор е за дайност по разделно сметосъбиране, което съобразно европейската ни 
интеграция е необходимост и е от важно значение. Управляващите са се спрели на фирма, 
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която има необходимите разрешителни за тази дейност. Какво прави впечатление, обаче: 
Проекто – договорът не е актуален текстово, защото има неверни данни за фирмата, освен 
това от наша страна Общината няма добре защитени права. Така че мисля договорът да ни се 
представи като нов, с нови текстове и тогава да го приемем. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Юсеин Юсеинов: Наистина в проекто договорът има пропуск, така че и аз мисля 
че трябва да се преработи. 

2. Христина Ефтимова: Смятам, че в договорът трябва да се предложат клаузи, 
които да задължат фирмата освен за контейнери да предвиди и кошчета за разделно 
събиране. 

3. Николай Христов: Да, наистина има пропуски в договора, но това е предварителен 
договор и при подписването на окончателния договор ще имаме впредвид забележките. 
Иначе фирмата ни е позната и затова сме се спрели на нея. 

По втора точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Докладната записка 
касае изработването на ПУП, нямам възражения, защото това е необходимо да се извърши. 
Не можем да откажем на искането, така че нека го приемем. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Предлага ни се проекто 
бюджет за трети път. За съжаление между второто и третото предложение няма никаква 
промяна, затова аз също ще се въздържам, както при предходното гласуване. В процеса на 
работа има някои въпроси, които исках да задам в Отдел „ФСД” устно, но поради отказ да 
получа отговор се наложи да ги задам писмено. Тук е и кмета на общината и служители от 
общинската администрация. Ще бъда благодарен да ми отговорят на въпросите.  

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Николай Христов: Наистина от г-н Лашев има постъпило питане, ще му бъде 
отговорено писмено, а сега мога да кажа някои неща по питането. 

Става въпрос за местните дейности – по § 1 има увеличение, защото от § 2 се 
прехвърлят суми тук, затова и там има намаление. Освен това има увеличение на 
минималната работна заплата, доплащане за КООРС, дофинансиране на Общественото 
хранене и други; по § 10-15 има завишение, защото има неразплатени материали; по § 10-16 
също има неразплатени; по § 10-30 – ще се изграждат нови тротоари и ремонт на стари; по § 
10-52 – командировки за два проекта за детските градини от предходната година; по § 52-00 
– увеличение за пожароизвестителни системи, обществена тоалетна в село Бъзовец, 
водопроводи по гробищните паркове, неплатени са два автомобила закупени през 2012 
година. По капиталовата програма – ще се изграждат нови тротоари. 

2. Стефка Райкова: Аз също ще се въздържа при гласуването, г-н Лашев е прав. Но 
аз имам един въпрос – може ли в новия бюджет да се предвидят средства за обединение на 
Яслата и ЦДГ. 

3. Николай Христов: На този етап това не е необходимо. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Докладната записка 

е основателно подадена, решението което трябва да се вземе е правилно, нямам нищо против 
това и ви предлагам да го подкрепим. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Предложен ни е 
отчет по общинската стратегия за опазване на околната среда. След разглеждането му от моя 
страна, аз нямам забележки, нека се приеме. 

Разисквания по пета точка не бяха направени. 

По шеста точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Докладната записка 
засяга приемане на годишен доклад за план, който е приет от миналия мандат. Става въпрос 
за план с дълъг период на действие, но какво прави впечатление? В този доклад, според мен 
няма нищо конкретно и ново, а все старите неща от миналата година, не виждам някакви 
нови сериозни предложения. Но така или иначе нека се приеме. 

Разисквания по шеста точка не бяха направени. 
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По седма точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Аз съ един от 

вносителите подписали това искане. Подкрепям безрезервно мотивите, които са дадени и 
предлагам да се гласува. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 

1. Пламен Лашев: Прочетох мотивите в искането. Аз съм на същото мнение, още 
повече, че неколкократно в минали заседания на Общинския съвет съм ги поставял устно и 
писмено за разрешение. Считам, че искането е основателно и аз лично ще го подкрепя. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следното  
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „За” и 1 (един) глас „Въздържали се” дава съгласие 
да бъде сключен договор с „РЕПАК” АД за разделно събиране, рециклиране и 
оползотворяване на отпадъците от опаковки от домакинствата, търговските и обществените 
обекти и промишлеността на територията на Община Две могили.  

2. Комисията с 6 (шест) гласа „За” дава съгласие за изработване на Подробен 
устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ на поземлени имоти /ПИ/ 65.155 и 65.156 в 
землището на с. Каран Върбовка с ЕКАТТЕ 36364 за обект: „Укрепване на газово отклонение 
/ГО/ Русе в землището на с. Каран Върбовка, община  Две могили, обаст  Русе.  

3. Комисията с 6 (шест) гласа „Въздържал се” не приема бюджета на Община Две 
могили за 2013 година, представен с Докладни записки вх. № 42/07.02.2013 г. и № 
72/26.02.2013 г. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „За” дава съгласие за изменение и допълнение на 
Решение № 176, взето на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 9 от 
23.05.2012 г. 

5. Комисията с 6 (шест) гласа „За” приема Отчет за 2012 година, относно 
изпълнение на Общинската стратегия и Програма за опазване на околната среда и 
Общинската Програма за управление на отпадъците, като част от нея. 

6. Комисията с 6 (шест) гласа „За” приема Годишен Доклад за изпълнението на 
Актуализирания план за регионално развитие на Община Две могили за 2012 година. 

7. Комисията с 4 (четири) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 1 (един) глас 

„Въздържал се” приема Изменение на Решение № 71 по Протокол № 5/27.01.2012 г. 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

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

           
 

4. ……………....…… 5. …………………  6. ………………… 
        (Юсеин А. Юсеинов)                         (Татяна Д. Василева)         (Стефка Р. Пенчева) 
 

 
 

Председател на комисията: 

        

______________ (Пл. Лашев) 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        

_____________ (А. Карамехмедов) 


