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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  

№ 77 
 

Днес, на 21.08.2015 г. от 12.00 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. 
Отсъства: Боян Симеонов Иванов – член. 
 Заседанието бе открито от Пламен Лашев – Председател на Постоянната комисия.  

 Той обяви, че същото има необходимия кворум и може да взема решения. 
Пламен Лашев – Председател на Постоянната комисия: Колеги, вчера ми стана 

известно, че в началото на месец септември, за няколко дни ще бъде отворена мярка 19.1 
„Помощ за подготвителни действия по ПРСР 2014 – 2020 г”. Консултантите, които ни 
помагаха при учредяването на МИГ „Лидер” Две могили – Иваново, ми препоръчаха, ако 
е възможно Общинският съвет – град Две могили, на свое заседание, до края на месец 
август, да приеме решение, с което да се даде съгласие, община Бяла да се присъедини 
към нас, със съответните последващи действия.  Тъй като имахме насрочено вече 
заседание за днес, разговарях с Байчо Георгиев и подготвихме тази докладна записка, 
която ви раздадох сутринта, преди тръгване. Съзнавам, че не е приятно в последният 
момент да се правят такива неща, но ние имаме две възможности: 
 Първата: Отказваме да разгледаме днес тази докладна. Разглеждаме я през другата 
седмица и повеждаме извънредно заседание. До тогава вероятно ще имаме повече 
информация, относно необходимостта да приемем това решение. 
 Втората: Разглеждаме докладната записка. Предлагаме я като извънредна точка от 
дневния ред. Приемаме, съответно – не приемаме проекта за решение.  
 Аз предлагам да разгледаме днес докладната,поради което предлагам заседанието 
ни да протече по следния проект за дневен ред, а именно:  

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 296/21.08.2015 г. относно: Определяне 
представител в общоно събрание на МИГ „Лидер” Две могили – Иваново. 
 

Имате ли Вие други предложения  по отношение на направеното от мен 
предложение за дневния ред? 

1. Айдън Карамехмедов: Дайте повече информация по случая. Все пак трябва да 
знаем, какво правим? 

2. Байчо Георгиев: Прави си. Това, което ми е известно, че община Бяла иска да се 
присъедини към нашата МИГ. Предложен ни е проект за решение, който ще бъде 
предложено също за приемане от община Иваново и Бяла. Ако се приеме от трите 
общини, ще може да получим финансиране, чрез което да се актуализират всички 
документи, приети до момента от МИГ. Повече информация не мога да Ви дам. 
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3. Татяна Василева: Предлагам да прекъснем за 15 минути заседанието, за да 

можем да обсъдим по групи ситуацията, като всяка реши какво да прави по-нататък. 
4. Пламен Лашев: Предложението е разумно. Някой да е против. Не виждам. 

Обявявам почивка от 15 минути. Продължаваме в 12.50 часа. 
........................................................................................................................................................... 

Пламен Лашев: Колеги, часът е 12.50. Предлагам да продължим със заседанието 
си. Проектът за дневен ред вече го предложих. Имате ли готовност да разгледаме 
докладната или не. 

Татяна Василева: Ние имаме становище по тази докладна. Не възразяваме да се 
гледа днес и да приемем решение по нея. 

Айдън Карамехмедов: Нашата група също. 
Байчо Георгиев: Аз също мисля, че е добре да приемем това решение. С него на 

никого няма да навредим. 
Пламен Лашев: Тогава, който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, 

да стане дневен ред на настоящото заседание на Постоянната комисия по „Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”, моля да гласува с вдигане на ръка? 

Против. 
Въздържали се. 

 При последвалото гласуване, Постоянната комисия по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 
политика и евроинтеграция” с 6 (шест) гласа “За”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 
“въздържал се” прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 296/21.08.2015 г. относно: Определяне 
представител в общоно събрание на МИГ „Лидер” Две могили – Иваново.  

 

По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: С тази докладна 
записка, ще дадем съгласие, община Бяла да се присъедини към нашата МИГ. Това ще 
наложи да се актуализира устава и всички други документи, които регламентират 
дейсността на МИГ. Щова ще стане чрез кандидатстване по мярка 19.1 „Помощ за 
подготвителни действия по ПРСР 2014 – 2020 г”.  Това ще бъде крачка напред към общата 
ни цел – МИГ да започне реално да работи и да бъде полезен на хората, които имат идеи, 
облечени в проекти, които искат да реализират на територията ни. Кметът ще е неприятно 
изненадан от тази докладна, тъй като не излиза от него, а – от един от нас. Но нали това е 
в интерес на общината. Нямам какво друго да кажа.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Татяна Василева: Както ти каза, с това решение няма да навредим нито на 

общината, нито на когото и да било. Аз съм съгласна, тази докладна да я включим в 
дневния си ред и да приемем предложения ни проект за решение.  

2. Айдън Карамехмедов: Не е хубаво в последния момент да се внасят за 
разглеждане докладни записки, но тази е в интерес на общината. Не е проблем след време, 
това решение да се измени или пък отмени. 

3. Юсеин Юсеинов: По-добре е сега да го приемем, отколкото, да насрочваме 
друго заседание на съвета. Не вярвам кмета или някой съветник да не е съгласен. 

4. Стефка Райкова: Ако не приемем това решение, а другите две общини го 
гласуват, какво става! Няма да може да се кандидатства по тази мярка. Затова няма да 
сгрешим, ако го приемем. Но нека Карамехмедов, като председателстващ предстоящото 
заседание на съвета запознае кмета с докладната записка. 

 
 

След приключване на разискванията, комисията с 6 (шест) гласа „за”, 0 (нула) 

гласа “против” и 0 (нула) гласа “въздържал се”, прие следното  
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
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1. Дава съгласието към МИГ „Лидер” Две могили – Иваново да се присъедини 

община Бяла, област Русе, като заедно кандидатстваме с проект по 19.1 „Помощ за 
подготвителни действия по ПРСР 2014 – 2020 г”.   

2. Докладна записка с вх. № 296/21.08.2015 г. относно: Определяне представител в 
общоно събрание на МИГ „Лидер” Две могили – Иваново да бъде предложена за 
разглеждане от Общинския съвет на днешното си заседание, като извънредна точка.  

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 13.10 часа. 

 

 

Подписали протокола: 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Председател на комисията: 

        

 

______________ (Пл. Лашев) 
 

 

 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        

 
 

______________ (А. Карамехмедов) 
 


