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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  
№ 70 

Днес, на 20.01.2010 г., от 09.00 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. Пламен Петков Лашев – секретар. 
2. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
3. Ахмед Назиф Феим – член.  
4. Огнян Стефанов Георгиев – член 
Отсъства: Йордан Георгиев Великов – Председател на комисията 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 13/20.01.2010 г., 

относно: Приемане на структура и числеността на общинска администрация – Две могили и 
дейностите към нея, считано от 01.01.2010 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 21/20.01.2010 г., 
относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска 
собственост за 2010 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 23/20.01.2010 г., 
относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на 
физически и юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Предлага ни се нова 
структура и численост на общинската администрация. Същата се състои от 140 човека, 
предлага се да стане – 142. Разликата от двама човека идва от това, че имаме намаление 
при хората, които работят в обредния дом – там бяха трима, а сега стават – двама. В 
същото време се назначават шофор на училищен автобус, в чистотата един работник и един 
компютърен специалист. Предлагам да подкрепим предложението.  

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Айдън Карамехмедов: Кметът трябва да си е направил добре сметката, как по 

най-добрия начин да организира администрацията си, за да бъда тя работеща. Нека щом 
иска да бъде в този вид да я приемем, за де не каже утре, че заради нас не може да 
изпълнява решенията ни. 

2. Огнян Георгиев: Реално промените в числеността на администрацията е 
незначителна.  

По втора точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: По Закона за 
общинската собственост, всяка година Общинския съвет следва да разглежда и приема 
такава програма. При изготвянето на настоящата, г-жа Янкова се е водела по схемата, по 
която бе разработена миналогодишната програма. В нея отново има имоти, които бяха 
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предвидени да се продадат, но това не стана. Дано през тази година имаме по-добър 
късмет. Предлагам да приемем предложената ни информация. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Нали приемането на една такава програма не ни ограничава през 

годината да правим допълнения в нея. В момента Общината това може да предложи за 
продажба – това предлага. По-нататък ще видим. Да се приеме. 

2. Айдън Карамехмедов: Програмата има и финансова част. И на нея ще разчита 
през тази година бюджета на Общината. Дано тя се изпълни. 

3. Огнян Георгиев: В програмата има описани имоти, които ще бъдат отдадени под 
наем. Дано и оттам да постъпят някакви средства. 

По трета точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Както знаете, по тази 
докладна говорихме онзи ден, неофициално. В нея има неточности, поради което 
предложихме на г-жа Янкова да я преработи в нов вариант. Сега тя ни е раздадена във 
втори вариант и мисля, че забележките, които имахме към нея са взети предвид. За 
стойностите на услугите, ще каже, че те са съобразени с труда, който ще бъде изразходван 
за изпълнението им  и средната цена на услугите от такъв характер, сравнен с общини от 
нашия калибър. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Айдън Карамехмедов: Аз също мисля, че цените на някои от услугите които се 

повишават, няма да срещнат негативното отношение на жителите от общината.  
2. Пламен Лашев: Има включени и нови услуги, които общината предлага, което е 

добре за хората. 
3. Огнян Георгиев: Аз като обобщение ще каже, че трябва да приемем тази наредба, 

но във втория и вариант. Предлагам да се размножи и раздаде предварително на друтиге 
съветници, за да могат и те предлавително да се запознаят с този вариант.  

 

След приключване на разискванията, приехме следните 
 

 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие да бъде приета предложената 
структура и численост на общинската администрация – Две могили и дейностите към нея, 
считано от 01.01.2010 г. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласието да бъде приета 
предложената ни Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост 
за 2010 г. 

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласието да бъде приета Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на 
Община Две могили, област Русе, но във втория предложен ни вариант. Същият да бъде 
размножен и раздаден на съветниците преди предстоящата сесия. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа. 
 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. ………………………  2. ………………………         3. ………………………  
        (Пламен П. Лашев)                            (Ахмед Н. Феим)                                     ( Айдън С. Карамехмедов) 
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4. ………………………   
         (Огнян Ст. Георгиев)  
 
 
 
       Председател на комисията: 
 

 
       ______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
______________ (Пл. Лашев) 

 


