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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТУС, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО САМО-

УПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И 
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 82 

Днес, на 01.07.2010 г., от 9.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2 се проведе заседание на постоянната комисия по „ТУС, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”, на 
което присъстваха: 

1. Йордан Георгиев Великов – Председател на комисията. 
2. Пламен Петков Лашев – секретар. 
3. Ахмед Назиф Феим – член.  
4. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
5. Огнян Стефанов Георгиев – 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 Драгомир Дамянов с вх. № 233/30.06.2010 г., 

относно: Изменение и допълнение на Актуализирания общински план за регионално 
развитие на община Две могили 2007 г. – 2013 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 221/25.06.2010 г., 
относно: Участие на община Две могили в: "Проект за кандидатстване на Община Две 
Могили по схема за предоставяне  на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO 001/4,1-
0,3/2010 "Подкрепа за прилагане на мерките за енергийна ефективност в общинската 
образователна инфраструктура на 178 малки общини. Приоритетна ос 4: Местно развитие и 
сътрудничество; Операция 4.1. Дребномащабни местни инвестиции". 

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 222/25.06.2010 г., 
относно: Приемане на Декларация за ограничаване, контролиране и санкциониране 
отглеждането и разпространението на генетично модифицирани организми (ГМО) на 
територията на Община Две могили, област Русе. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 223/25.06.2010 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство” село Каран 
Върбовка 

По първа точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев: Тази докладна е 
извънредна и според мен трябва да се гледа преди точка 13 от проекта за дневен ред. Тя 
касае изменение и допълнение на Общинския план за регионално развитие с оглед 
кандидатстване на Общината по проект за енергийна ефективност. Тези сгради са заложени 
в плана, но идеята е към всяка една мярка да се добавят и думите”енергийна ефективност. 
Това може да се направи, но мисля, че решението не е добре подредено. Според мен то 
трябва да имаследния вид: 

1. Допълва  Приоритет І „Подобряване на стандарта на живот в Община Две могили” 
от Актуализирания общински план за регионално развитие на Община Две могили 2007 – 
2013 г., както следва: 

1.1. Мярка „Подобряване на спортната база в СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, град 
Две могили” да се промени на  „Подобряване на спортната база в СОУ “Св. Св. Кирил и 
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Методий, включително и чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност”, а средствата 
заделени в нея да се промени от 120 000 лв на 400 000 лв. 

1.2. Мярка „Ремонт на Детска ясла в град Две могили. Създаване на тип семейно 
жилище” да се раздели в две отделни мерки, а именно: 

1.2.1. Мярка „Ремонт на Детска ясла в град Две могили, включително и чрез 
прилагане на мерки за енергийна ефективност”, а средствата заделени в нея да се промени 
от 350 000 лв на 200 000 лв. 

1.2.2. Мярка „Създаване на тип семейно жилище”, а средствата заделени в нея да 
стане 350 000 лв. 

1.3. Мярка „Ремонт ОУ „Христо Ботев”, село Баниска да бъде променена в „Ремонт 
ОУ „Христо Ботев село Баниска и прилагане на мерки за енергийна ефектиност на сградата”, 
а средствата заделени в нея да бъде променена от 30 000 лв на 260 000 лв. 

1.4. Мярка „Ремонт и реконструкция на ЦДГ Св. Св. Кирил и Методий”, град Две 
могили” да бъде променена на „Ремонт и реконструкция на ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” 
град Две могили” с акцент върху повишаване енергийната ефективност на сградата”. 

2. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на настоящото решение. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Пламен Лашев: Ами то и основанията не са съвсем точни. Според мен трябва да 

бъдат: Чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 4 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона 
за регионалното развитие и Докладна записка с вх. № 233 от 30.06.2010 г., 

2. Ахмед Феим: Така или инъче, мисля че трябва да подкрепим тази докладна с тези 
изменения, които казаха колегите. 

По втора точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Втората докладна е тясно 
свързана с първата. Идеята е, чрез този проект Общината да извърши посочените ремонтни 
дейности в тези четири сгради. Те да станат по – уютни, по-хубави. Отделно разходите за 
отоплението им ще се намалят, а това ще бъде в интерес на общината.  

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Айдън Карамехмедов: Всъщност, без да омаловажаваме ремонта на тези сгради, 

ще даде възможност на общината да намали разходите за отоплението им. Това ще се 
отрази положително на бюджета на общината. 

2. Йордан Великов: По тази докладна, не трябва лида се произнася и първа комисия 
– на Петров. 

3. Огнян Георгиев: Ние сега ще приемем това решение, но реално проекта ще се 
изпълнява през следващата година. Тогава той трябва да бъде заложен и като средства.  

По трета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Не си спомням досега да 
сме обсъждали декларации по какъвто и да е повод. Но въпроса за ГМО през последните 
няколко месеца често се дискутира в СМИ. Редица общини излязоха с такива декларации 
исега на нас ни се предлага да гласуваме такама. Моето мнение е, че трябва да я 
подкрепим. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Спор по този въпрос не бива и да има. Ние трябва да защитим 

българските култури и екологично чистите хранителни продукти. По този начин ще защитим 
и нашето земеделие. 

2. Огнян Георгиев: Няка какво толкова да обсъждаме – подкрепяме декларацията с 
две ръце. 
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По четвърта точка от дневния ред докладва Йордан Великов: Неприятен повод 

за тази докладна – почина кмета на Каран Върбовка. Сега предстои частичен избор. До 
избирането на нов кмет, ние общинските съветници, трябва да изберем временно 
изпълняващ длъжността. Кметът предлага това да е Михаил Трифонов. Всички го познават. 
Несе нуждае от представяне. Аз мисля, че можем да подкрепим тази докладна.  

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 
1. Айдън Карамехмедов: В крайна сметка той ще работи с Дамянов и е хубаво в 

един такъв момент двамата да си имат някакво доверие. 
2. Огнян Георгиев: Освен това, Мишо го познава цялото село и по-важно – уважават 

го. Така, че аз ще гласувам за неговата кандидатура. 
 

След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” да бъде изменен и допълнен Актуализирания 
общински план за регионално развитие на община Две могили 2007 г. – 2013 г., но във вида 
предложен от Огнян Георгиев и при основанията на Пламен Лашев. 

2 Комисията с 5 (пет) гласа „за” да съгласието си за участие на община Две могили 
в: "Проект за кандидатстване на Община Две Могили по схема за предоставяне  на 
безвъзмездна финансова помощ BG 161PO 001/4,1-0,3/2010 "Подкрепа за прилагане на 
мерките за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 
малки общини. Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество; Операция 4.1. 
Дребномащабни местни инвестиции". 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема текста на Декларация за ограничаване, 
контролиране и санкциониране отглеждането и разпространението на генетично 
модифицирани организми (ГМО) на територията на Община Две могили, област Русе. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласието си Михаил Николов Трифонов да 
бъде избран на временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство” село Каран Върбовка. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа. 
 
 
 
 

 

Подписали протокола: 
 
 
 

 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                        (Йордан Г. Великов)                                (Пламен П. Лашев)                                 (Ахмед Н. Феим) 
 

 
4. ………………………  5. ………………………   

                        (Айдън С. Карамехмедов)                              (Огнян Ст. Георгиев))  
 
 
 
       Председател на комисията: 

 
       ______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 

 
______________ (Пл. Лашев) 


