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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  
№ 60 

Днес, на 01.10.2009 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. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
Отсъстват: Ахмед Назиф Феим – член.  

       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 Байчо Георгиев с вх. № 423/25.09.2009 г., 

относно: Снемане от отчет на изпълнените решения на Общинския съвет от Общинската 
администрация за периода от 12.11.2007 г. до 31.12.2008 г. включително. 

По първа точка докладва Пламен Лашев: Разглеждаме докладна от такъв 
характер за първи път. В този смисъл за по-голяма прегледност съм подготвил справка за 
резултатите от изпълненията на  решенията, които се предлагат да бъдат снети от отчет. 
Предлагам ви я на вашето внимание. На мен лично ми правят впечатление две решения - № 
190 и № 191. Действително по тях са представени сключените договори за продажба, които 
като цена са изгодни за Общината. Не е ясно, обаче дали сумите са платени – няма 
приложени доказателства. Освен това тези два имота, които продадохме, чрез конкурс се 
предвижда разработване на инвестиционен проект в срок от 1 година от подписването на 
договора и изграждане на предприятието в срок до 3 години. По тази причина аз предлагам 
тези две решения да не бъдат снети от отчет. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Айдън Карамехмедов: Не стоят добре нещата и с решение № 113. Ние сме дали 

съгласието си да се бракува едно имущество, а е бракувано друго. В допълнително 
изисканата от нас и предоставена справка е видно, че е бракувано това, което е записано в 
протокола. В този смисъл е бракувано имущество, за което няма решение на Общинския 
съвет. Грешката трябва да се отстрани. По-лесния вариант, според мен е да се измени 
решение № 113. 

2. Йордан Великов: Ако мога да обобщя това, което казахте: от 15 предложени 
решения за снемане нашето становище е да снемем 12. Решения № 113, № 190 и № 191 да 
продължат да се водят, докато не се изчистят нещата, които са заложени в тях. Освен това 
предлагам изготвената справка от Пламен Лашев да бъде размножена и раздадена на 
Общинските съветници заедно с докладната записка. 

 

След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
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1. Комисията с 3 (три) гласа „за” дава съгласие да бъдат снети от отчет решения 

№№ № № 96, 97, , 130, 133, 153, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193 – 12 броя, като 

остават да се водят: 

1.1. Решения от 2007 г.: № № 5, 7, 9, 10, 18, 34, 36, 37, 38, 41 – 10 броя. 

1.2. Решения от 2008 г.: № № 60, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 78, 79, 95, 100, 103, 

104, 106, 112, 113, 114, 125, 128, 139, 154, 160, 169, 184, 190, 191, 196, 199, 207, 212, 

215, 216, 222, 223, 226, 230, 231, 242, 243, 244, 260, 261, 263, 278, 279, 280, 306 – 48 

броя. 

2. Справката за предложените за снемане от отчет решения да бъде приложена към 
докладната за сведение на Общинските съветници. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 
1. ………………………  2. ………………………         3. ………………………  

          (Йордан Великов)                                           (Пламен П. Лашев)                      ( Айдън С. Карамехмедов) 
 

 
       Председател на комисията: 
 

 
       ______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

______________ (Пл. Лашев) 


