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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  

№ 40 
Днес, на 19.09.2013 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. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
6. Байчо Петров Георгиев – член. 
Отсъства: Татяна Димитрова Василева – член. 

 В работата на Комисията участие взеха Николай Христов – Кмет на Общината, 
Кремена Любенова – зам.-кмет на Общината, Христина Димитрова Ефтимова – 
Председател на Общинския съвет, Отец Емилиян – ръководител на манастир «Света 
Марина» село Каран Върбовка и проф. Мария Андреева от град Свищов. 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 327/03.09.2013 г., 
относно: Приемане на Наредба за допълнение 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. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 329/04.09.2013 г., 
относно: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Батишница 
за периода от 01.11.2012 г. до 01.08.2013 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 333/13.09.2013 г., 
относно: Приемане на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” и Докладна 
записка от Николай Христов с вх. № 334/13.09.2013 г., относно: Приемане на 
„Предварителна оценка на Плана за развитие на Община Две могили за периода 2014-2020 
г.” 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 338/16.09.2013 г., 
относно: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Каран 
Върбовка за периода от 01.11.2012 г. до 01.08.2013 г. и проблемите, които стоят пред него. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 339/16.09.2013 г., 
относно: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Кацелово и 
проблемите, които стоят пред него. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 307/13.08.2013 г., 
относно: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец за 
първото шестмесечие на 2013 година и проблемите, които стоят пред него. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 330/05.09.2013 г., 
относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за търговската 
дейност на територията на Община Две могили, област Русе. 
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8. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 352/20.09.2013 г., 

относно: Отмяна на Решение № 459 по Протокол № 29/23.08.2013 г. 
По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: С тази докладна 

записка се иска да разгледаме един много важен въпрос за жителите на Общината. 
Мотивите и предложението са описани в самата докладна записка. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Отец Емилиян: Аз ръководя манастира „Света Марина” в село Каран Върбовка 
разположен на два имота с площ единия от 42 кв.м., а другият-47 кв.м.. Поради тази 
причина данъчната оценка е много висока, а от там и плащаме висока такса битови 
отпадъци. Истината е, че ние в действителност стопанисваме много малка част и затова 
молим тази такса битови отпадъци да се регулира до степен на това, което реално 
изхвърляме като отпадъци. Има много такива случаи на съседни общини и не е проблем и 
в нашата община да се направи това. Законът за вероизповеданията дава такава 
възможност и освен това ще помоля общината да прехвърли няколко десетки декара 
общински земи, които са обработваеми, за да може манастирът да се издържа. 

2. Байчо Георгиев: Подкрепям докладната записка и също може да се помисли 
манастирът да се оземли, за да може да генерира приходи. 

3. Николай Христов: Съгласен съм, че ТБО е малко висока за този имот, но 
според мен тя не може да се премажне, защото по данъчното законодателство има три 
компонента в тази такса. Можете да освободите манастира от такса сметосъбиране. 

4. Боян Симеонов: Мисля, че общината може да помогне на тази институция. 
Ръководството на този манастир се опитва по европейски програми да извърши ремонт но 
всички декларирани имоти, нито един друг храм било то православен или мюсюлмански 
не е регистриран и затова и не плаща ТБО. Правя предложение да намалим ТБО на 50 % и 
да призовем кмета на общината да предприеме действия за регистриране на всички 
православни и мюсюлмански храмове на територията на нашата община. 

5. Пламен Лашев: Да освободим всички храмове от ТБО като направим 
предложение за промяна в наредбата, а именно чрез създаване на нова алинея 9 в член 18, 
но при условие, че те бъдат регистрирани. 

6. Боян Симеонов: Аз си оттеглям предложението. 
По втора точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Отчетът се внася 

навреме, удовлетворен съм от работата на Кмета. Има проблеми, но те се повтарят с други 
информации, предлагам да приемем информацията. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Предварителната 
оценка дава информация доколко плана за развитие на общината е актуален и съответства 
на социално – икономическото развитие на общината и екологична оценка. Оценката за 
въздействието е по-скоро инструмент, с който да се анализира плана и за по-добро 
вземане на решение за гарантиране качеството и устойчивостта на Общинския план. Като 
член на група общински съветници, които са в опозиция ще направя критични забележки, 
а също така искам да кажа, че и към предишния план за развитие на общината също съм 
имал забележки. 

По плана – това е широкообемен документ и янямах време за особено голям 
анализ. Въпрос към изготвилия плана – мисля, че има стара информация в него и това 
буди известни съмнения за неговата актуалност. По слот-анализа има много високи 
оценки, а може би на мен така ми се струва . По стратегическите цели и приоритети – 
прекалено оптимистични и идеалистични. По първи основен принцип – какво ще прави 
ръководството на общината за постигането на тези цели? По втори основен принцип – 
също, по трети – също, по четвърти – мисля, че тук по-добре ще се справим, но не е 
достатъчно. По отношение на ІV индикатори за наблюдение и оценка и V необходими 
действия за наблюдението нямам коментар. Раздел VІІ – дали по списъка на проектите за 
реализация през програмния период общинските ресурси ще са достатъчни или ги 
приемаме само на книга. Забелязва се нова приемственост в тази насока от предишното 
управление на общината. 
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В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Николай Христов: Планът е доста обширен и е за дълъг период от време. 
Основните неща са направени. Той е отворена система. 

2. Байчо Георгиев: Наистина планът е широкообхватен документ, но какво ми 
направи впечатление – общината трябва да привлече 80 млн лева за този период от Евро 
фондове, как мислите че сте стане това? Нека говорим за нещо реалистично. 

3. проф. Мария Андреева: Пред вас е важен стратегически документ за Общината. 
Има две части – аналитична и стратегическа. Нека обърнем внимание на стратегическата 
част – в нея ¾ от мерките са прехвърлени от стария план за развитие на общината и това е 
нормално, а ¼ са нови мерки. Планът наистина е доста оптимистичен, но според мен е по-
добре да го имаш заложено, отколкото да не е. Правило в планирането е да имаш цел. 
Съгласно методиката това е работен рариант на плана, ако имате забележки можем да го 
допълним, все още има време, в други общини все още не е обсъждан. Това, че комисията 
отделя време за обсъждане и разисквания ме радва много. 

4. Пламен Лашев: Нека сега приемем така предвложената оценка и план за 
развитие на общината, а в процеса на изпълнението им те могат да се допълват. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Нека се приеме 
предложената докладна записка, всичко е представено както трябва. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Докладната записка е 
внесена навреме за разглеждане, информацията е пълна, дава ни представа за резултатите 
от работата, засегнати са проблемите. Предлагам информацията да бъде приета. 

Разисквания по пета точка не бяха направени. 

По шеста точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Докладната 
записка беше внесена на предходното заседание, но ние я отложихме за разглеждане, 
поради това, че кмета на селото не присъства на заседанието. Докладната записка е вече 
разисквана в комисията, затова предлагам тя да бъде приета. 

Разисквания по шеста точка не бяха направени. 

По седма точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Предлагат ни се 
промени в наредба № 2, които са съобразни промени в нормативните актове на страната. 
Промените са законосъобразни, предлагам ви да бъдат приети. 

Разисквания по седма точка не бяха направени. 

По осма точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Предлагам да отменим 
прието от нас решение, взето на предходното заседание на общинския съвет. Мотивите ми 
са, че решението е взето с 0 гласа „За” и 16 гласа „Против”. От юридическа гледна точка 
решението ни е неправилно и е възможно да бъде отменено от по-висок от нашия орган, 
затова правя това предложение. 

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 допълнение 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, като предлага да бъде създадена нова ал. 9 в чл. 18 със следния текст: . 
Освобождават се от заплащане на такса „битови отпадъци” всички религиозни храмове – 
християнски и мюсюлмански, които се намират на територията на Община Две могили, 
включително и манастира „Света Марина” в село Каран Върбовка.” 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „За” приема Информация за резултатите от 
дейността на Кмета на Кметство село Батишница за периода от 01.11.2012 г. до 01.08.2013 
г. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 333/13.09.2013 г., относно: Приемане на „План за развитие на Община 
Две могили 2014-2020 г.” и Докладна записка от Николай Христов с вх. № 334/13.09.2013 



 4
г., относно: Приемане на „Предварителна оценка на Плана за развитие на Община Две 
могили за периода 2014-2020 г.” 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „За” приема Информация за резултатите от 
дейността на Кмета на Кметство село Каран Върбовка за периода от 01.11.2012 г. до 
01.08.2013 г. и проблемите, които стоят пред него. 

5. Комисията с 6 (шест) гласа „За” приема Информация за резултатите от 
дейността на Кмета на Кметство село Кацелово и проблемите, които стоят пред него. 

6. Комисията с 6 (шест) гласа „За” приема Информация за резултатите от 
дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец за първото шестмесечие на 2013 година и 
проблемите, които стоят пред него. 

7. Комисията с 6 (шест) гласа „За” приема Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 2 за търговската дейност на територията на Община Две могили, област 
Русе. 

8. Комисията с 2 (два) гласа „За” и 4 (четири) гласа „Против” не приема 
предложението на Байчо Георгиев внесено с Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 
352/20.09.2013 г., относно: Отмяна на Решение № 459 по Протокол № 29/23.08.2013 г. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 9.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                          (Пламен П. лашев)                      (Айдън С. Карамехмедов)                        (Байчо П. Георгиев) 

           
4. …………………  5. …………………  6. ………………… 
        (Юсеин А. Юсеинов)                        (Стефка Р. Пенчева)                        (Боян С. Иванов) 

 
 

 

 

Председател на комисията: 

        
 

______________ (Пл. Лашев) 
 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        

 

_____________ (А. Карамехмедов) 


