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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  

№ 86 

Днес, на 18.08.2010 г., от 9.00 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. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 

303/12.08.2010 г., относно: Приемане на Наредба № 6 за условията и реда на 

съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет в Община Две могили, 

област Русе – второ четене. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 

304/12.08.2010 г., относно: Приемане на Наредба № 19 за организацията и 

дейността на клубовете на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания на 

територията на Община Две могили, област Русе – второ четене. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

305/12.08.2010 г., относно: Приемане на Наредба № 18 за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

306/12.08.2010 г., относно: Одобряване на проект за Споразумение за партньорство 

и сътрудничество между община Две могили, Република България и община  

Биелск Подласки, Република Полша.           

5. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

308/12.08.2010 г., относно: Приемане актуализирания бюджет на Община Две 

могили за 2010 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: 

Наредбата е разгледана на първо четене. Оттогава до днес, е постъпило само едно 

предложение за нейното допълнение. То е от кмета на общината. Мисля, че с него 

се цели да се даде възможност да бъде изтеглен краткосрочен дълг, а връщането му 

– да обхване две календарни години. В закона за общинския дълг има хипотеза, при 

която това може да стане. Но там се говори за форнсмажорни обстоятелства. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Ахмед Феим: мисля, че няма да сме в нарушение на закона. Да приемем 

това предложение. 

2. Пламен Лашев: И да приемем наредбата на второ четене като цяло. 
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По втора точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Между първо и 

второ четене няма направени предложеншия за изменение на наредбата във вида, 

който я приехме на първо четене. Така че – да я приемаме на второ четене.  

В разискванията по втора точка взеха участие: 

1. Огнян Георгиев: Наредбата винаги може да я коригираме, така че да я 

приемем.   

2. Аъдън Карамехмедов: Колегата правилно изтъкна, че наредбата е добра. 

Нека да я приемем на второ четене. 

По трета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Това е нова 

наредба. Предлага се да бъде приета, тъй като в нашата Наредба № 7 няма раздел, 

който да регламентира тези въпроси. Така че мисля с нея ще регламентираме още 

една сфефа от нашия живот. Напправено е искане да се гледа и на второ четене на 

20.08.2010 г. Ако няма направени съществени предложгения по нея, мисля, че няма 

да има проблем да я приеме и на второ четене. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 

1. Ахмед Феим: Наредбата е съгласувана с юристите – те повече знаят по 

тези въпроси. Ни имаме нужда от такава наредба. 

2. Айдън Карамехмедов: Нека да приемем наредбата. После – ако не ни 

хареса нещо – ще го поправим. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев: Кметът 

предлага да се побратимим с община от Република Полша. Тази община е 

побратимена с Кълъраш, с когото ние имаме установени отношения. Идеята е да 

работим с тях по проекти. Мисля, че с едно такова побратимяване няма какво да 

загубим. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  

1. Ахмед Феим: Аз също мисля, че от едно такова побратимяване, общината 

няма какво да загуби. Текста на споразумението е идентичен или почти, така че да 

дадем съгласието си. 

2. Аъдън Карамехмедов: Да се приеме решението за побратимяване.     

По пета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Актуализацията 

на бюджета е направена съгласно изискванията на закона. Цифрите по различните 

параграфи ще ги коментират Комисията по бюджет и финанси. Предлагам да го 

приемем. 

В разискванията по пета точка взеха участие: 

1. Огнян Георгиев: Ако не го приемем бюджета, се спира възнаграждението 

на общинските съветници. Не че това е най-важно, нотрябва да го имаме в предвид. 

А в крайна сметка адмоинистрацията е тази, която ще го изпълнява. Те така виждат 

бюджета на общината и се надяват да го изпълнят. Нека да ги оставим да работят. 

2. Ахмед Феим: Навсякъде има проблеми – не може да се случват само 

неща, които на нас ни се иска да се случват. Така че ще имаме трудности, но трябва 

де се справим.  
 

След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема Наредба № 6 за условията и 

реда на съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет в Община Две 

могили, област Русе, която да влезе в сила от 01.09.2010 г.. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема Наредба № 19 за 

организацията и дейността на клубовете на хората в пенсионна възраст и лицата с 
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увреждания на територията на Община Две могили, област Русе, която да влезе в 

сила от 01.09.2010 г. 

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема Наредба № 18 за условията и 

реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински 

жилища, по която ако не бъдат направени съществени предложения, да бъде 

разгледана и приета на първо и второ четене на 20.08.2010 г. 

4. Комисията с 4 (четири) гласа „за” одобрява Проекта за Споразумение за 

партньорство и сътрудничество между община Две могили, Република България и 

община  Биелск Подласки, Република Полша.           

5. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема Актуализирания бюджет на 

Община Две могили за 2010 г. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 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) 


