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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  
№ 48 

 

Днес, на 15.04.2009 г., от 9.30 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. Пламен Петков Лашев – секретар. 
2. Ахмед Назиф Феим – член.  
3. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
Отсъстват: Йордан Георгиев Великов– Председател на комисията. 

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 с вх. № 198/09.04.2009 г. относно: Публично-
оповестен конкурс за поставяне на подвижно съоръжение “Павилион за цветя”, одобрена от 
главния архитект по схема. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 199/09.04.2009 г. относно: Продажба на 
имот – частна общинска собственост чрез публично-оповестен конкурс. 

3. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 206/09.04.2009 г. относно: Определяне 
размера на платения годишен отпуск и на допълнителното възнаграждение за придобит 
стаж и опит на Председателя на Общинския съвет, съгласно чл. 26 от ЗМСМА. 

По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим:  
 Ние веднъж взехме решение за това подвижно съоръжение, но пропуснахме да 
определим условията при които ще се проведе конкурса. Това се прави с тази докладна. 
Считам, че всичко е съобразено вече със нормативните документи и можем да подкрепим 
тази докладна. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Пламен Лашев: Коментарите тук са излишни. Така сме записали в наредбата си, 
така ще го правим.  

2. Айдън Карамехмедов: Съгласен съм да подкрепим тази докладна. Тя си прилича 
много със втората, която ще гледаме.  

По втора точка от дневния ред докладва Пламен Лашев:  
 Айдън го каза преди мен. За училището в Батишница правихме вече веднъж конкурс, 
но тогава нещата не станаха. Сега се е явил инвеститор, който твърди, че ще направи 
инвестиции и ще разкрие работни места. Така, че да подкрепим и тази докладна. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Ахмед Феим: Всичко е законосъобразнно – жалко за училището.   

2. Айдън Карамехмедов: На сесията трябва да се чуе и мнението на кметана 
селото по този въпрос. 

По трета точка от дневния ред докладва Ахмед Феим:  
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 Тази докладна е тясно свързана с промените, които бяха направени в ЗМСМА. 
Донев се е постарал, макар, че едва ли сам го е писал всичко това. Трябва да го приемем. 
 В разискванията по трета точка взеха участие: 
 1. Айдън Карамехмедов: Още повече, както аз разбирам нещата, става дума не 
само за Байчо Георгиев, но и за Председателя на Общинскиясъвет като цяло. 

2. Пламен Лашев: Съгласен съм с двама ви.  
  
След приключване на разискванията, приехме следните 

 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да приеме 
условията и критериите за провеждане на публично-оповестен конкурс за поставяне на 
подвижно съоръжение “Павилион за цветя”. 

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да приеме 
условията и критериите за продажбата на имот – частна общинска собственост чрез 
публично-оповестен конкурс. 

3. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да приеме като 
законосъобразни определения размер на платения годишен отпуск и на допълнителното 
възнаграждение за придобит стаж и опит на Председателя на Общинския съвет, съгласно 
чл. 26 от ЗМСМА. 

 
 
 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа. 
 

 
Подписали протокола: 

 

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

                              (Пламен Лашев)                  (Ахмед Феим)                           (Айдън Карамехмедов) 

 
        

Председател на комисията: 
 

 
       _______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
       _______________ (Пл. Лашев) 


