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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  
№ 74 

Днес, на 17.02.2010 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. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
3. Ахмед Назиф Феим – член.  
4. Огнян Стефанов Георгиев – член 
Отсъства: Йордан Георгиев Великов – Председател на комисията. 
В заседанието на Комисията взе участие Боян Симеонов – зам.-кмет на Общината. 
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. № 54/10.02.2010 г., относно: Отчет за 

изпълнение на Решенията на Общинския съвет град Две могили за второто полугодие на 
2009 г. 

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 61/10.02.2010 г., относно: Участие 
на Община Две могили в учредяване на МИГ по Ос4 ЛИДЕР на територията на Общини Две 
могили и Иваново. 

3. Докладни записки № 62 и № 63 от 11.02.2010 г., относно: Продажба на жилищен 
имот – частна общинска собственост. 

4. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 64/11.02.2010 г., относно: Годишен 
доклад за изпълнението на Програмата за управление на Община Две могили за мандат 
2007 – 2011 г. през 2009 г. 

5. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 65/11.02.2010 г., относно: 
Общински план за регионално развитие на Община Две могили 2007 – 2013 г.. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Разгледах отчета, който 
този път ни е представен в табличен вид. По този начин, както е даден нещата са по-добре 
систематизирани. Вижда се, че повечето рашения са изпълнени, неизпълнените са или за 
отложени конкурси, или са отменени с други решения. Затова ви предлагам да се приеме 
отчетът. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Айдън Карамехмедов: Съгласен съм с колегата, нямам забележки. Нека приемем 

отчетът. 
2. Огнян Георгиев: Отчетът този път е по-добре представен. Почти всички решения 

са изпълнени. Съгласен съм да приемем отчетът за изпълнение на решенията. 
По втора точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Запознат съм с 

учредяването на местната инициативна група по Ос4 „Лидер”. Участвал съм в работните 
срещи по учредяването на МИГ. Участието на Общината, според мен е правилно и 
необходимо, така че нека приемем такова решение. 
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В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Съгласен съм с г-н Лашев. Няма нищо лошо Общината да участва в 

учредяването на МИГ. Да се приеме решението. 
По трета точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Става въпрос за двата 

апартамента, които са общински и се намират в бл. „Гагарин” в Две могили. Тези жилища са 
ненужни на Общината, нека се продадат. Струва ми се, обаче, че сумата, която им се иска, 
като начална цена е малко висока, но нека да опитаме да ги продадем така. Притеснява ме, 
обаче факта, че такова желание за продажба не е заявено в годишната Програма за 
управление и разпореждане с имати частна – общинска собственост, нека общинското 
ръководство го има впредвид и го впише в нея. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Огнян Георгиев: Желанието да се продава на всяка цена е добро, с оглед 

орязания бюджет на Общината за 2010 г. Нека, обаче Общинска администрация в лицето на 
зам.-кмета помисли дали тези жилища не могат да се дадат отново на спициалисти, като 
учители и лекари. Знаем, че има такива в Общината, които са пътуващи. Разбира се, ако 
няма кой да наеме иматите нека се продадат. 

2. Боян Симеонов: За сега няма кой да наеме жилищата, а Общината има нужда от 
тези приходи, затова апартаментите ще се продадат. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев: Докладът е добре 
подготвен, представен е в срок. Има и конкретни и общи неща в него. Изложен е малко 
препоръчително по приоритетни направления, но инъче е добре структуриран и насоките са 
добри. Предлагам да се приеме. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Съгласен съм да се приеме докладът за изпълнение на програмата 

за управление на Общината през 2009 година. 
По пета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Общинският план за 

развитие е съобразен с областния и националния план за този период. Той следва 
основните приоритети за държавата и нашата Община. Добре е разработен от преди. В 
нашата комисия трябва да разгледаме раздела, който е с териториалното и селищтно 
устройство, както и правните документи като Наредби и Правилници, по които се управлява 
Общината. Разбира се има какво още да се желае – да се приемат и допълнят нови 
Правилници и Наредби, допълнения в инвестиционната програма, по които решения 
тепърва ще се работи. Мисля, че актуализирания план за развитие в този вид може да се 
приеме.  

В разискванията по пета точка взеха участие: 
1. Айдън Карамехмедов: Прочетох актуализирания план за регионално развитие на 

Общината. Повечето промени са статиктически, но насоките, които са същите от стария 
план са добри, така че аз съм съгласен да се приеме в този вид. 

 
След приключване на разискванията, приехме следното 

 

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

на Общинския съвет град Две могили за второто полугодие на 2009 г. 
2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие Община Две могили да 

участва в учредяване на МИГ по Ос4 ЛИДЕР на територията на Общини Две могили и 
Иваново. 

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие да се продадат жилищтни 
имоти – частна общинска собственост. 
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4. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема Годишия доклад за изпълнението на 

Програмата за управление на Община Две могили за мандат 2007 – 2011 г. през 2009 г. 
5. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема Общинския план за регионално 

развитие на Община Две могили 2007 – 2013 г. 
 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 

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

 
 

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

 
       ______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
______________ (Пл. Лашев) 

 


