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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  
№ 73 

Днес, на 16.02.2010 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. Ахмед Назиф Феим – член. 
3. Айдън Сабриев Карамехмедов – 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. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 47/05.02.2010 г., относно: 

Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2009 г. 
2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 50/10.02.2010 г., относно: 

Информация за дейността на Кметския наместник на село Широково през последната 
година и проблемите, които той среща при изпълнение на задълженията си. 

3. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 55/10.02.2010 г., относно: 
Предоставяне под наем на част от имот – частна общинска собственост. 

4. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 56/10.02.2010 г., относно: 
Информация за дейността на Кмета на Кметство село Батишница през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение на задълженията си. 

По първа точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Информацията 
за транспортната схема в Община Две могили е добре разработена. Часовете на тръгване 
на автобусите устройват населението на Общината, автобусите са нови. Предлагам да се 
приеме информацията. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Информацията е добра, но има някои забележки към качеството на 

обслужване на фирмите. Нека се обърне внимание на Общинска администрация да направи 
запитване до съответните фирми и проучи и отстрани нередностите, ако има такива с цел 
населението да се обслужва по-добре. 

2. Пламен Лашев: Нямам забележки. Информацията дава ясна представа за това 
как се обслужва населението на Общината. Нека се приеме. 

По втора точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев: Информацията на 
Кметския наместник е добра. Вижда се какво е свършено през изминалата година. 
Населението от селото работи задружно, за да направят мястото където живеят по-красиво 
и това е много хубаво. Нямам никакви забележки. Да се приеме информацията. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 



 2 
1. Ахмед Феим: Нека разгледаме информациите от гледна точка на това дали 

можем с нещо да помогнем на съответния Кмет на Кметство с препоръки или конкретни 
мнения. 

2. Пламен Лашев: Информацията ми хареса. Да се приеме. 
По трета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Става дума за 

кафеавтомат, който се намира на партера в сградата на Общината. Нека площта да се 
отдаде под наем. Няма принципни противоречия. В докладната е сбъркана годината, до 
която ще бъде отдаден на търг, но вносителят ще поправи тази техническа грешка. Да се 
приеме предложението за отдаване под наем на тази площ. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Съгласен съм да се отдаде под наем тази площ, която е 511 кв.м. 
2. Айдън Карамехмедов: Съгласен съм с колегите, да се отдаде под наем, но тази 

техническа грешка трябва да се поправи. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Прочетох 

информацията на Кмета на Кметство село Батишница. Макар, че е доста кратка се вижда, че 
селото е добре хигиенизирано, обслужването на населението е на ниво. Предлагам ние да 
приемем информацията и ако Кмета на селото има какво да сподели, нека го направи на 
сесията. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Тази информация на Кмета на Кметство село Батишница е 

сравнително по-кратка от тази на Широково. Но така или иначе обслужването на 
населението е на ниво, няма какво друго да се желае. Да се приеме информацията. 

 
След приключване на разискванията, приехме следното 

 

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема Информация за спазване на 

транспортната схема в Община Две могили през 2009 г. 
2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема Информация за дейността на 

Кметския наместник на село Широково през последната година. 
3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие да се отдаде под наем част от 

имот – частна общинска собственост. 

4. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема Информация за дейността на Кмета на 
Кметство село Батишница през последната година и проблемите, които той среща при 
изпълнение на задълженията си. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. ………………………  2. ………………………         3. ………………………  
        (Пламен П. Лашев)                            (Ахмед Н. Феим)                                     ( Айдън С. Карамехмедов) 
 

 
 

4. ………………………   
         (Огнян Ст. Георгиев)  
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       Председател на комисията: 
 

 
       ______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
______________ (Пл. Лашев) 

 


