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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  

№ 76 
 

Днес, на 17.08.2015 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. Байчо Петров Георгиев – член. 

 4. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
 5. Татяна Димитрова Василева – член. 

6. Стефка Райкова Пенчева – член. 
7. Боян Симеонов Иванов – член. 

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

единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Стефка Райкова с вх. № 267/10.08.2015 г., относно: 
Проверка социалното осигуряване на общинските съветници за мандат 2011-2015 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 268/10.08.2015 г., 
относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 5 за организацията и дейността на 
Обществения посредник, действащ на територията на Община Две могили, област Русе.  
 3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 276/12.08.2015 г., 
относно: Кандидатстване на Община Две могили по проект в партньорство с Фондация 
„Разпространение на знание и социални дейности – Авицена” със седалище и адрес на управление: 
гр. Смолян, бул. „България” № 31, офис № 2, с ЕИК 176026792, представлявано от Йорданка 
Анастасова Андреева – Управител по процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9OP001-1.002 «АКТИВНИ» към Оперативна Програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014 -2020 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Дончо Донев с вх. № 280/12.08.2015 г., относно: 
Вземане на решение за обявяване на недвижим имот – публична общинска собственост, 
представляващ „Народно читалище”, находящ се в с. Баниска за частна общинска собственост по 
реда на чл.6, ал.1 от Закона за общинска собственост и участие на читалище „Н.Й.Вапцаров -1914” 
с.Баниска по мярка „Обновяване и развитие на населените места” по програма развитие на 
селските райони последваш 2014 – 2020 год. 

5. Разглеждане на Протестно писмо с вх. № 266/10.08.2015 г. от живущите в село 
Широково, Община Две могили. 

6. Разглеждане на Жалба с вх. № 279/12.08.2015 г. от Дарина Илиева Антонова, живееща в 
град Русе, ул. Българка № 2. 

По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Постъпила е докладна 
запискаот наш колега – г-жа Стефка Райкова, защото явно има проблеми с изплатените 
осигурителни вноски от страна на Общината. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Стефка Райкова: При проверка на осигурителния ми стаж се оказа, че общинското 
ръководство в лицето на кмета на общината са допускали пропуски като осигуровките са плащани 
на изработени дни, а не за пълен месец. 

Сега се случи така аз да имам проблеми, но след години някой от колегите ще има същите 
проблеми. Именно това е мотива ми за внасяне на това предложение. Нека се назначи комисия, 
която да изясни нещата. 
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2. Татяна Василева: Получава се ситуация, в която нашата наредба не е съобразена със 

ЗСО, но нека комисията установи фактите и да направи предложения и препоръки. 
3. Айдън Карамехмедов: Нека изберем такава комисия, която да започне да действа 

веднага, за да има резултати в този мандат. 
По втора точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Предложението не 

противоречи на актовете от по-високо ниво. В Закона за националния омбудсман има изискване за 
невъзможно избиране за повече от два последователни мандата, но в нашия правилник няма 
такова ограничение. Предлагам да приемем предложения ни проект на решение. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

По трета точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: На предходно заседание на 
общинския съвет не одобрихме кандидатстването на Общината по проект „Активни” в 
партньорство с фондация „Авицена”. Мотивите ни за това бяха да се потърсят други фирми с цел 
да се вземе най-правилното решение и избора на най-добрия партньор на Общината. Сега ни се 
предлага същото решение – да одобрим партньорството с фирма „Авицена”. Явно или няма други 
кандидати или общината много държи на тази фирма. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Николай Христов: Става въпрос за информационен проект, в който възнамеряваме да 
участваме. Управляващият орган е одобрил партньорството с тази фондация. В него е паричния 
ресурс и ние трябва да сключим договора за партньорство. Аз лично нямам забележки към 
фондацията, рабятили сме с тях и в други проекти.  

По четвърта точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Читалищното 
настоятелство на Читалището в село Баниска възнамерява да участва по проект за ремонт на 
същото по ОП РСР. За да имат 100 % финансиране е необходимо статута на читалището да се 
промени от публична в частна общинска собственост. Във връзка със заявените намерения 
предложението е правилно и аз мисля, че трябва да го одобрим. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

1. Момчил …. – представител на Областна администрация град Русе: Намеренията, с 
които се иска промяна на статута на сградата определено са много добри. В проекта за решение не 
са съобразени тектовете на чл. 3, ал. 2 от ЗОС. В проекта за решение в т. 1 и останалите точки има 
известни разминавания по правното тълкуване на същите. Според мен трябва да направите 
известни промени в решението, така че то да не подлежи на връщане за ново разглеждане. 

2. Байчо Георгиев: Мисля, че в случая опасенията на колегата от областна администрация 
са неоснователни. Не за първи път вземаме подобни решения и смятам, че по никакъв начин не 
нарушаваме императивните норми на ЗОС. Но щом имате забележки, обсъдете ги с юристите от 
администрацията и направете съответните препоръки. Ние ще се съобразим с тях при вземане на 
решението. 

По пета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: В деловодството на ОбС е 
постъпило протестно писмо от жители на село Широково. Става въпрос за водената от общината 
политика за сметосъбирането на отпадъците в селото. Хората са против преминаването на 
контейнерите в кофи, защото повечето от тях използват имотите си само през почивните дни от 
седмицата. По тази причина кофите им трябва да стоят прибрани в имотите им и в деня на 
преминаване на сметосъбиращия камион няма да има кой да ги извади, за да бъдат изхвърлени. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 

1. Александър Иванов – Управител на ТД „Черни лом 2008” ЕООД град Две могили: 

От тази година ръководството на общината се опитва да направи оптимизация на дейността по 
сметосъбирани, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци. Понеже голяма част от 
контейнерите тип „Бобър” са в много лошо състояние, действията в това направление включват 
намаляване на броя на контейнерите в селота Широково и Пепелина. Разбира се, ще останат 
известен брой, но на по-малко места. По този начин ще се намалят разходите за ремонт на 
повредените контейнери.  

2. Боян Симеонов: Според мен кметът на общината трябва да направи събрание с 
населението и да разясни на хората за какво става въпрос. 

По шеста точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Постъпила е жалба за 
неспазване на нашата наредба за опазване на обществения ред. Нека Кметът на общината да 
предприеме необходимите действия. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 

1. Николай Христов: Разпоредил съм проверка по случая. Аз лично не съм 
удовлетворявал желанието за времето на провеждане на мероприятието. Кметския наместник на 
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селото си е превишил правата и ще си понесе последствията. Ще направя всичко възможно за 
вбъдеще да няма подобни случаи. 

 

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 Стефка Райкова с вх. 

№ 267/10.08.2015 г., относно: Проверка социалното осигуряване на общинските съветници за 
мандат 2011-2015 година. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „За” и 1 (един) глас „Въздържал се” приема Докладна 
записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 268/10.08.2015 г., относно: Приемане на Правилник за 
изменение на Правилник № 5 за организацията и дейността на Обществения посредник, действащ 
на територията на Община Две могили, област Русе.  
 3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с 
вх. № 276/12.08.2015 г., относно: Кандидатстване на Община Две могили по проект в 
партньорство с Фондация „Разпространение на знание и социални дейности – Авицена” със 
седалище и адрес на управление: гр. Смолян, бул. „България” № 31, офис № 2, с ЕИК 176026792, 
представлявано от Йорданка Анастасова Андреева – Управител по процедура  за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 «АКТИВНИ» към Оперативна Програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Дончо Донев с вх. № 
280/12.08.2015 г., относно: Вземане на решение за обявяване на недвижим имот – публична 
общинска собственост, представляващ „Народно читалище”, находящ се в с. Баниска за частна 
общинска собственост по реда на чл.6, ал.1 от Закона за общинска собственост и участие на 
читалище „Н.Й.Вапцаров -1914” с.Баниска по мярка „Обновяване и развитие на населените места” 
по програма развитие на селските райони последваш 2014 – 2020 год. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 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) 
 


