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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  
№ 43 

 

Днес, на 04.03.2009 г., от 11.00 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. 
Отсъства: 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. № 123/26.02.2009 г. относно: Предоставяне 
на етаж от сграда – публична общинска собственост, за нуждите на “Център за настаняване 
от семеен тип” в град Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 124/26.02.2009 г. относно: Приемане на 
Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

3. Разглеждане на Обяснителна записка с вх. № 128/27.02.2009 г. относно: Приемане 
на бюджета 2009 г.  

4. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 129/27.02.2009 г. относно: Върнато за 
ново обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за управление на 
пътната мрежа на Община Две могили – Решение № 346 по Протокол № 28/09.02.2009 г.  
 По първа точка от дневния ред докладва Йордан Великов:  
 Касае се за проект, с който в Две могили ще бъде създаден “Център за настаняване 
от семеен тип”. Тъй като се касае за имот, ПОС, поставям за разглеждане тази докладна. 
Доколкото си изясних случая, на втория етаж в детската ясла ще бъде изграден този 
Център. Собствеността обаче си остава при нас, като ние само ще гарантираме, че след 
реализирането му, 10 години ще се използва с такава насоченост. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Айдън Карамехмедов: Ние някаква такава докладна разглеждахме преди, но сега 
е обяснено по-добре. Не мисля, че ще възникне някакъв проблем със собствеността. Да 
подкрепим предложението.  

2. Пламен Лешев: За проекта Общината няма да дофинансира, тъй че аз ще е 
подкрепя лично. Ще бъдат разкрити и работни места, което е добре на нас.   
 По втора точка от дневния ред докладва Ахмед Феим:  
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 През миналия месец бяха направени изменения в ЗМСМА и сега се предлага на 
нашето внимание изменение на Правилника ни, в съответсвие с тях. Не виждам нещо което 
да противоречи на закона, поради което предлагам да ги приемем. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 

1. Пламен Лашев: Трябва да се провери в проекта за бюджет за 2009 г. дали са 
предвидени средства за тези промени в ЗМСМА. 

2. Байчо Георгиев: Разговарях с г-жа Банчева от Областна администрация за тези 
промени. Надявам се, те да не срещнат съпротива. Исках и говорих с колеги, но те още не 
са предприели никакви действия в тази насока. Ако нещо не ни хареса, ще го променим по-
късно. 
 По трета точка от дневния ред докладва Йордан Великов:  
 Въпросът с бюджета е основен за всяка Община. Видно е че сега той е в размер на 5 
300 000 лв., а за миналага година бе 4 800 000 лв. Това показва, че вървим нагоре. Не 
виждам в него нещо смущаващо, поради коетопредлагам да го подкрепим. 
 В разискванията по трета точка взеха участие: 

1. Айдън Карамехмедов: Кмета трябва да си е направил добре сметката. Надявам 
се е отчел парите, които реално ще получим от републиканския бюджет – 90 % и с тях да се 
справим да осигурим всички дейности, които замизят от  нас.  

2. Ахмед Феим: Много се говори за тези делегирани бюджети. В момента дори ни 
проверяват. Доколкото разбрах от публичното обсъждане на бюджета, на училището в Две 
могили ще му бъдат дадени средства за извършване на капиталови разход – ремонт на 
последния етаж. Това е добре, но е време напрежението между кмет и директор училище да 
спадне. 
 По четвърта точка от дневния ред докладва Пламен Лашев:  
 Имаме върнато решение от Областния управител. Намирам основанията и за 
основателни. Трябва да помислим за друга възможност да определим такси за ползването 
на общинските пътища. Сега обаче, смятам за разумно да си отменим решението 
 В разискванията по четвърта точка взеха участие: 

1. Йордан Великов: Това което можем да направим е да определим таксите, 
съобразно приетата Тарифа, която събира Националната агенция “Пътна инфраструктура”. 
Ние обаче нямаме възможност да събираме такси за предтоварване на ос. Така че за нас 
остават извънгабаритните товари и тежките, които превишават определените норми. 

2. Айдън Карамехмедов: Ал. 1 да си остане във вида в който е приета, а само да 
отменим ал. 2 от чл. 26 от Наредбата. 
 След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да 
предостави етаж от сграда – публична общинска собственост, за нуждите на “Център за 
настаняване от семеен тип” в град Две могили, тъй като счита направеното предложение за 
законосъобразно. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да приеме 
предложения Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация без промени, тъй като тои не противоречи на ЗМСМА. 

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да приеме 
предложения ни бюджета 2009 г.  
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4. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да отмени 

свое решение № 346 по Протокол № 28/09.02.2009 г. по отношение на ал. 2 и потвърди 
записаното в ал. 1 на чл. 26 от Наредба № 12.  

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

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

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

 
4. ……………………… 

                          (Айдън Карамехмедов) 

 
 
       Председател на комисията: 
 

 
       _______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
       _______________ (Пл. Лашев) 


