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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  

№ 33 
Днес, на 17.05.2013 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. 
7. Байчо Петров Георгиев – 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 Николай Христов с вх. № 178/09.05.2013 г., 
относно: Даване на съгласие за изработване на проект за Общ устройствен план на 
Община Две могили, заедно с Техническо задание. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 179 от 
.....05.2013 г., относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник 
№ 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 180/10.05.2012 г., 
относно: Решение за участие на Община Две могили в Регионално сдружение за 
управление на отпадъците между Община Бяла, Община Борово, Община Две могили, 
Община Ценово, Община Полски Тръмбеш и Община Опака. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Соня Неделчева – Нечева с вх. № 
181/13.05.2013 г., относно: Преразглеждане на Решение № 175 по Протокол № 
9/23.05.2012 г. на Общински съвет Две могили. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 189/17.05.2013 г., 
относно: Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на Кметство 
село Могилино за периода от 2011/2013 г. и проблемите, които стоят пред него. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 190/17.05.2013 г., 
относно: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Помен за 
2012 г. и до м. май 2013 г. и проблемите, които стоят пред него. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 194/17.05.2013 г., 
относно: Промяна статута на маст от общински имот от публична в частна общинска 
собственост. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 198/17.05.2013 г., 
относно: Обособяване на самостоятелен поземлен имот с начин на трайно ползване 
„Друга селскостопанска територия”. 
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По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Искането е във 

връзка с изпълнение на изискванията по ЗУТ. Съгласувано е и е одобрено от Главния 
архитект на Общината и не противоречи на ЗМСМА и нашият Правилник № 1. Предлагам 
да приемем предложението. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: Искането е за 
промяна на нашия правилник. Внасям промените съобразно проведени разговори с други 
колеги от страната, с цел подобряване на работата на Общинския съвет. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Пламен Лашев: В колко Общини от страната има практика за такива промени и 
дали те се приемат добре от обществеността на съответната община? 

2. Христина Ефтимова: Има такива практики и смятам, че исканите промени са 
уместни. 

3. Байчо Георгиев: Аз съм резервиран, относно исканите промени. Какво имам в 
предвид? Промените по чл. 16 са незаконосъобразни. Общинските съвети от Общините 
Бяла и Вятово са приели подобни промени и Административния съд ги е отменил. Според 
мен трябва да се работи в насока за лабиране промени в закона. Още повече, че такъв 
разход не е заложен в бюджета на Общината. В крайна сметка ние сме дошли да работим 
за общото благо. В чл. 52 също съм против – редовните сесии на Общинския съвет могат 
да продължават до 8 часа, досега не сме имали такива дълги сесии. Смятам, че има 
достатъчно време за питания и разисквания. В чл. 58 – в момента от името на общинската 
администрация докладните записки ги внася Кмета на Общината. Моето предложение е да 
се разшири кръга на вносителите на докладни записки – тогава вече вносителят трябва да 
се яви на заседанието на Общинския съвет и така ще се осигури исканото присъствие на 
кметовете на кметства, директори на дирекции и управители на Общински фирми. Това е 
моето мнение. 

4. Боян Симеонов: Аз съм за приемането на промените в чл. 52 и чл. 58, а тези в 
чл. 16 нека да отпаднат. 

5. Христина Ефтимова: Виждам, че предложението ми предизвика дебат по 
темата и в момента няма единомислие, поради което ще си оттегля докладната записка за 
по-късен етап на разглеждане. 

По трета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: По този въпрос ще 
кажа следното: Община Две могили участва в едно сдружение, което се предлага да се 
заличи, като се създаде ново с аналогични задължения и функции. Не съм наясно защо 
трябва да стане това. Мотивите са нормативни държавни актове, които изглеждат на пръв 
поглед основателни и задължителни, така че нека предприемем тези действия. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Боян Симеонов: Като цяло съм съгласен с предложената докладна записка. 
Имам, обаче забележки за промени в т. 5, точка 11 и точка 13 от предложеният ни проект 
на решение. Предлагам т. 13 да отпадне, а точките 5 и 11 да се изведат в ІІІ с текста: „... с 
решение на Общинския съвет.” 

По четвърта точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Постъпило е 
искане за преразглеждане на наше решение и решение за отдаване под наем. Мотивите са 
ясни и основателни. Да се приеме. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Отчетът е представен в 
срок съобразно нашето решение. Удовлетворен съм, нека се приеме. 

Разисквания по пета точка не бяха направени. 

По шеста точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Тук става въпрос за 
отчет на кметство село Помен. Информацията е пълна, да се приеме. 

Разисквания по шеста точка не бяха направени. 

По седма точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Искането е за 
промяна статута на имот от публична в частна общинска собственост. Мотивите са 
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основателни, нека се приеме решението с една забележка: към т. 1 в края на текста да се 
добави: „... съгласно скица проект Ф 25462/11.02.2013 г.” 

Разисквания по седма точка не бяха направени. 

По осма точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмадов: Става въпрос за 
обособяване на самостоятелен поземлен имот, с цел разширяване на бизнеса на лице, 
което се занимава със стопанска дейност. По същество няма нищо лошо в това решение, 
то не противоречи на нормативните документи, така че нека се приеме. 

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 със 7 (седем) гласа „За” дава съгласие за изработване на проект за 
Общ устройствен план на Община Две могили, заедно с Техническо задание. 

2. Докладната записка, относно: Приемане на Правилник за изменение и 
допълнение на Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация бе оттеглена от 
нейния вносител г-жа Христина Ефтимова.. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” дава съгласие за участие на Община Две 
могили в Регионално сдружение за управление на отпадъците между Община Бяла, 
Община Борово, Община Две могили, Община Ценово, Община Полски Тръмбеш и 
Община Опака с направените изменения в текста, които предложи г-н Симеонов. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема преразглеждане на Решение № 175 
по Протокол № 9/23.05.2012 г. на Общински съвет Две могили. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Информация за резултатите от 
дейността на Кметския наместник на Кметство село Могилино за периода от 2011/2013 г. 
и проблемите, които стоят пред него. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Информация за резултатите от 
дейността на Кмета на Кметство село Помен за 2012 г. и до м. май 2013 г. и проблемите, 
които стоят пред него. 

7. Комисията със 7 (седем) гласа „За” дава съгласие да бъде променен статута на 
част от общински имот от публична в частна общинска собственост. 

8. Комисията със 7 (седем) гласа „За” дава съгласие да бъде обособен 
самостоятелен поземлен имот с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска 
територия”. 

 
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) 


