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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  
№ 55 

Днес, на 14.07.2009 г., от 9.00 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. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
4. Ахмед Назиф Феим – член.  
Отсъства: Огнян Стефанов Георгиев – член 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 302/08.07.2009 г., относно: Приемане 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване на право 
на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

2. Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 306/09.07.2009 г., относно: Приемане 
на Годишен отчет за дейността на обществения посредник, действащ на територията на 
Община Две могили. 

3. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 310/09.07.2009 г., относно: Отчет 
за изпълнение на решенията на Общинския съвет за първото шестмесечие на 2009 г. 

4. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 316/09.07.2009 г., относно: 
Реализация на проект “Техническа помощ за пречисвателна станция в град Две могили”. 

По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Съобразявайки се със 
Закона на лечебните заведения чл. 102, ал. 4 и позорните условия, при които се орегулират 
предоставени части от общински парцели, считам да се приемат тези изменения. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Пламен Лашев: Г-н Феим е прав, тези изменения трябва да се направят в 

Наредбата. 
 
2. Айдън Карамехмедов: Съгласен съм с колегите. Да се направят необходимите 

изменения в Наредбата. 
По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Колеги, днес на 

заседанието присъства и г-н Петър Петров-председател на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 

По втора точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Годишния отчет за 
дейността на обществения посредник, действащ на територията на Община Две могили е 
представен добре. Считам, че работата на омбудсмана е свършена добре и предлагам да 
се приеме отчета. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
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 1. Айдън Карамехмедов: Да се приеме отчета, аз го прочетох добре и анализа ми 
е да се приеме отчета в този вид. 

2. Йордан Великов: Съгласен съм с колегите. Да се приеме отчета на обществения 
посредник. 

По трета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Това е втория 
отчет, който администрацията нипредоставя за нашите решения. Стила на писане е същия 
като първия отчет. Всъщност това не е отчет, а статистика на решенията ни, нещо от което 
ние определено нямаме нужда. Веки един от нас знае или трябва да знае какви наредби сме 
приели. Същността на този отчет е да ни се каже, как е продаден един имот, на кого и на 
каква цена, как е приключил един проект и т. н. За съжаление това не го виждам с 
изключение на няколбко решения, за които пише, че се работи. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Йордан Великов: Прегледах по-стари отчети, от времето на Енчо Петров. Начина 
на писане е същия. Явно ползват сламките и сега новата управа пише върху тях и с това 
отбива номера. 

2. Ахмед Феим: положителното все пак е, че в Общинския съвет започнаха да 
постъпват екземпляри от документи, показващи как са изпълнени нашите решения. Това е 
крачка напред. По отношение на този отчет, администрацията приема писането им като 
досада и по тази причина несе старае. Все пак нека бъде приет, както е предложен. Ако го 
върнем за следващата сесия, пак няма да се напънат много. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Този проект е голям, 
неговата реализация изисква и вземане на такива решения, да се обособи такъв имот с цел 
изграждане на пречиствателно съоръжение. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Да се приеме докладната записка за реализацията на този проект. 
2. Йордан Великов: Съгласен съм с колегите. 
 
 

След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да приеме 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване на право на 
собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да  приеме 
Годишения отчет за дейността на обществения посредник, действащ на територията на 
Община Две могили. 

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да  приеме 
на Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за първото шестмесечие на 2009 
г. 

4. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да приеме 
реализация на проект “Техническа помощ за пречисвателна станция в град Две могили”. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа. 
 
Подписали протокола: 
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1. ………………………  2. ………………………         3. ………………………  

        (Пламен П. Лашев)                            (Ахмед Н. Феим)                                     ( Айдън С. Карамехмедов) 
 

 
 
            4. ……………………… 
                (Йордан Г. Великов) 
 
 
 
 
                             Председател на комисията: 
 

 
                   ______________ (Й. Великов) 
 
 

           Секретар      на       комисията: 
 

 
            ______________ (Пл. Лашев) 


