VІII – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ
МОГИЛИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И
СТРОИТЕЛСТВО, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО
САМОУПРАВЛЕНИЕ И НОРМАТИВНА УРЕДБА”

ПРОТОКОЛ
№ 28
Днес, на 24.03.2022 г. от 08.30 часа, в град Две могили, в сградата на Общината,
в стаята на Общинския съвет, се проведе заседание на постоянната комисия по
„Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно
самоуправление и нормативна уредба”, на което присъстваха:
1. Румен Манолов Марков – Председател.
2. Ахмед Недрет Ахмед – Секретар.
3. Галя Миткова Додева – Член.
4. Ивайло Димитров Иванов – Член.
5. Мехмед Руждиев Мехмедов – Член.
6. Драгомир Дамянов Драганов – Член.
7. Ивайло Пенев 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 Божидар Борисов с вх. №66/4.03.2022г.
-Годишен отчет на кмета за изпълнение на Програмата за управление
наОбщина Две могили за мандат 2019-2023 г. за 2021 година.
2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №70/17.03.2022г.
-Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов
през последната година и проблемите, които стоят пред него.
3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №76/18.03.2022г.
-Провеждане на присъствено редовно заседание на общото събрание на ВИКРусе.
По първа точка от дневния ред докладва Румен Марков
С Решение № 488, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол
№ 27/29.12.2021 г. е приет график за 2022 г., относно изготвяне и представяне на
програми, планове, доклади, отчети и информации, които следва да бъдат представени
на редовните заседания на Общински съвет - Две могили.
Съгласно същия за м. март 2022 г. е предвидено представяне на „Годишен
доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община
Две могили 2021-2027 г.” за 2021 г.
Във връзка с чл. 72, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие, кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на Плана за

интегрирано развитие на общината и съгласно ал. 4 Годишния доклад за наблюдението
на
изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината се изготвя и внася
за обсъждане и одобряване от Общинския съвет до 31 март на всяка следваща година.
1. Одобрява „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за
интегрирано развитие на Община Две могили 2021-2027 г.” за 2021 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да внесе в Областния съвет за
развитие копие от одобрения „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана
за интегрирано развитие на Община Две могили 2021-2027 г.” за 2021 г.
По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов
Във връзка с Решение № 488 по Протокол № 27/29.12.2021 г., представям
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов през
последната година и проблемите, които стоят пред него.
1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на
Кметство село Чилнов през последната година и проблемите, които стоят пред него.
По трета точка от дневния ред докладва Ахмед Недрет
В деловодството на Община Две могили е постъпило писмо от Областния
управител на Област Русе и Председател на Асоциацията по ВиК на обособена
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе за провеждане
на присъствено редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на
обособена територия, обслужвана от ВиК ООД – Русе, като основната дата е на
06.04.2022 г. (сряда) от 11:00 часа, а резервната дата по смисъла на т. 6 от ал. 5 в чл. 10
от ПОДАВиК е на 26.04.2022 г. (вторник) от 11:00 часа в зала №1 в сградата на Областна
администрация в гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, при следния проект за дневен ред:
1. Съгласуване на проекта за коригиран Бизнес план за дейността на “ВиК” ООД
– Русе в регулационен период 2022-2026 г.
2. Приемане на Годишен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе през
2021 година.
3. Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе
за 2021 година.
4. Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2022 година.
I. Определя Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили да вземе участие в
редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се
проведе на 06.04.2022 г. (сряда) от 11:00 часа в зала №1 в сградата на Областна
администрация в гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6.
II. При невъзможност да участва Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили,
определя Георги Великов – зам.-кмет на Община Две могили да вземе участие в
редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се
проведе на 06.04.2022 г. (сряда) от 11:00 часа в зала №1 в сградата на Областна
администрация в гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6.

Заседанието на постоянната комисия завърши в 08:50 часа.
Подписали протокола:
1. …………………......
(Румен М. Марков)

4. ………………….......
(Ивайло Д. Иванов)

2. ………………….........
(Ахмед Н. Ахмед)

5. ………………......…
(Мехмед Р. Мехмедов)

3. ………………......…..
(Галя М. Додева)

6. ………………......…
(Драгомир Д. Драганов)

7. ………………......…
(Ивайло П. Иванов

Председател на комисията:
_________ (Румен Марков)

Секретар на комисията:
__________ (Ахмед Недрет)

