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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  
№ 42 

 

Днес, на 19.02.2009 г., от 16.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, 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. 
В работата на заседанието с право на съвещателен глас взе участие Байчо Георгиев 

– председетел на Общинския съвет. 
 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 80/05.02.2009 г. относно:  
Придобиването статут на защитено на основното училище в село Баникска. 
 2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 9/10.02.2009 г. относно: Информация, 
относно спазване на транспортна схема в Община Две могили през 2008 г. 
 3. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 113/12.02.2009 г. относно: Отчет за 
изпълнение на решенията на Общински съвет Две могили от администрация Две могили 
през 2008 година. 

4. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 104/12.02.2009 г. относно: Отдаване под 
наем на имот – общинска собственост за монтаж на преместваемо съоръжение – павилион.  
 По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим:  
 Предложението на Кмета става възможно благодарение на ПМС 212 от 2008 г., което 
ни дава възможност да направим такова предложение. Министерството ще решава нататък 
дали да го приеме или не. Но ако това се случи, училището в Баниска ще получи 
допълнително финансиране. Така, че аз подкрепям тази докладна.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Огнян Георгиев: Става дума за една сума от 25 000 лв., плюс допълнително пари 
за разликата ученици от учащите се в училището и минимума, посочен в ПМС. 

2. Йордан Великов: Докладната е добра, затова да я подкрепим.   
 По втора точка от дневния ред докладва Йордан Великов:  
 Информацията за транспортната схема е по предварителен план и в нея няма нещо, 
което да ни притеснява. Тя е само за наша информация. Оценки не можем да даваме. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 

1. Пламен Лашев: Разговарях с със Светлозар Донев. Преди той имаше проблеми с 
Евгени и извозването на неговите ученици. Според него, с новата транспортна схема, 
въпроса е уреден и няма проблеми. 
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 По трета точка от дневния ред докладва Йордан Великов:  
 Отчетът също ни е представен за информация, как се движи изпълнението на 
решенията ни. За съжаление, в него има повече статистика, отколкото – отчет за 
изпълнение на решенията ни. Но администрацията толкова може. 
 В разискванията по трета точка взеха участие: 

1. Айдън Карамехмедов: Не трябва ли да бъдем по-критични към изготвянето му. 
Може ли толкова формално да си изпълняват задълженията.  

2. Пламен Лашев: Като имаш предвид, че трябва да го правят на 6 месеца, а те го 
правят на 1 година – за какво говорим и акво можем да очакваме. 
 По четвърта точка от дневния ред докладва Пламен Лашев:  
 Относно отдаването на част от общински имот под наем – какво да ви кажа. Кмета е 
поел някакви ангажименти към този човек, тъй като той си е сложил съоръжението на 
мястото, където е предвидено. Ще се проведе конкурс с предизвестен край. Поне 
съоръжението дасе освежи. 
 В разискванията по четвърта точка взеха участие: 

1. Айдън Карамехмедов: Ако се отремонтира – ще изглежда по-добре. Пък и нали 
ще плаща наем. 
 След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да даде 
съгласието си училището в Баниска да придобие статут на защитено училище. 

2. Комисията с с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да приеме 
предоставената информация за изпълнение на транспортната схема. 

3. Комисията с с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да приеме 
Отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет Две могили от администрация Две 
могили през 2008 година. 

4. Комисията с с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да отдаде под 
наем на имот – общинска собственост за монтаж на преместваемо съоръжение – павилион.   

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

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

                              (Йордан Великов)                                (Пламен Лашев)                  (Ахмед Феим) 
 

 
4. ………………………  5. ……………………… 
        (Айдън Карамехмедов)                                     (Огнян Георгиев) 

 
 
       Председател на комисията: 
 

 
       _______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
       _______________ (Пл. Лашев) 


