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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  

№ 53 
Днес, на 06.06.2014 г. от 9.00 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. 
7. Татяна Димитрова Василева – 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. № 224/23.05.2014 г., относно: 
Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

2. Разглеждане на Доклад от Николай Христов с вх. № 145/20.03.2014 г., относно: 
Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, извънбюджетни сметки на чужди 
средства и състоянието на общинския дълг за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. на Община Две 
могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 242/13.06.2014 г., относно: 
Издаване на сертификат за инвестиция клас В съгласно изискванията на Закона за насърчаване на 
инвестициите, Правилника за прилагане на Закона за инвестициите и Наредба № 25 за насърчаване на 
инвестициите с общинско значение в Община Две могили и условията и реда за издаване на 
сертификати клас В на „Рибовъдство Острица” ООД. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 243/13.06.2014 г., относно: 
Информация за дейността на Кметския наместник на село Могилино за периода 2013-2014 г. и 
проблемите, които среща при изпълнение на задълженията си. 

5. Информация за изпълнени дейности по проект мярка 322 в село Батишница и конкретно 
предложение за решение в устен вариант. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Предложението е основателно, 
става въпрос за техническа грешка, която трябва да отстраним. Няма какво да коментираме, нека се 
приеме. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Като цяло аз не съм доволна от 
представения ни отчет. Той разбира се е пълен и балансиран, но аз имам някои въпроси, по които ще 
помоля да ми се отговори. 

1. Общината не е получила по проекта за трансгранично сътрудничество средствата – защо? 
2. Направени са аварийни разходи за ремонт на улици в Общината – това така ли е? 
3. Направени са разходи за ремонт на тротоари – къде е това? 
Аз лично съм Против приемането на отчета. 
В разискванията по втора точка участие взеха: 
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1. Байчо Георгиев: Според мен този отчет не трябва да се внася сега. Редно е да се внесе 

отчета успоредно с приемането на бюджета за 2014 г., за да могат да се правят сравнения и да се 
дават препоръки. Иначе, аз ще гласувам За приемането на отчета. 

По трета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Предложението е направено 
съобразно прието решение в нашата Наредба № 25. Предлагам да приемем предложението. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Информацията е 
представена в срок, изчерпателна е и аз предлагам да се приеме. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

По пета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Уважаеми колеги, всички 
знаем, че в момента се извършва и приключи изпълнението на проект по мярка 321 и 322. Искам да 
ви заостря вниманието по ремонта на плочника пред читалището в село Батишница. Според мен 
ремонтът е извършен изключително некачествено. Моето предложение е да се отправи призив към 
Общинското ръководство да не подписва протокола за приемане на тази част от проекта докато не се 
отремонтира и изпълни както трябва съобразно изискванията. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. 
№ 224/23.05.2014 г., относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две 
могили, област Русе. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „За” и 2 (два) гласа „Против” приема Доклад от Николай 
Христов с вх. № 145/20.03.2014 г., относно: Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и 
фондове, извънбюджетни сметки на чужди средства и състоянието на общинския дълг за периода 
01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. на Община Две могили. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. 
№ 242/13.06.2014 г., относно: Издаване на сертификат за инвестиция клас В съгласно изискванията на 
Закона за насърчаване на инвестициите, Правилника за прилагане на Закона за инвестициите и 
Наредба № 25 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Две могили и 
условията и реда за издаване на сертификати клас В на „Рибовъдство Острица” ООД. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. 
№ 243/13.06.2014 г., относно: Информация за дейността на Кметския наместник на село Могилино за 
периода 2013-2014 г. и проблемите, които среща при изпълнение на задълженията си. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема направеното предложение от г-н 

Карамехмедов да се отправи призив към Общинското ръководство да не подписва протокола за 
приемане на тази част от проекта докато не се отремонтира и изпълни както трябва съобразно 
изискванията. 

 

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) 


