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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  
№ 111 

Днес, на 10.06.2011 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. Йордан Георгиев Великов – Председател на комисията  
2. Пламен Петков Лашев – секретар. 
3. Ахмед Назиф Феим – член.  
4. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
5. Огнян Стефанов Георгиев – член. 
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. № 

216/01.06.2011 г., относно: Намаляване на началната продажна цена. 
2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

217/01.06.2011 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 натериторията на Община 
Две могили, област Русе. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 218/01.06.2011 
г., относно: Приемане на Наредба № 21 за реда и условията за предоставяне на 
социални услуги на територията на община Две могили, област Русе. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 219/01.06.2011 
г., относно: Приемане на Наредба № 22 за управлението и поддържането на 
гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници на територията на 
община Две могили, област Русе. 

По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Предложеното ни с 
докладната записка решение е незаконосъобразно. През месец юни 2009 година сме 
дали съгласието си да бъде продаден имот в землището на село Баниска чрез 
публично-оповестен конкурс. От приложените и тогава и сега материали към 
докладната, става ясно, че данъчната оценка е актуална до 31.12.2009 г., а експертната 
– до 12.12.2009 г. Това означава, че в този период общинската администрация следва 
да организира и проведе публично-оповестения конкурс. От текста в докладната не 
става ясно колко пъти по ред това е направено. Няма приложени нито заповеди на 
кмета за насрочване на конкурса, нито заповеди за обявяването му за непроведен, 
поради неявяване на кандидати. С две изречения се посочва само, че в предвидения 
срок за подаване на предложения не постъпват предложения за участия в конкурса. 
Това от своя страна е накарало Кмета да удължи срока за подаване на предложение за 
участие в конкурса. Записано е още, че в началото на 2011 година този имот е обявен 
отново за продажба, но отново не са постъпили никакви предложения. Това са 
основанията, които Кметът посочва в тази докладна, за да иска намаляне на цената 
наполовина. Съгласно нашата Наредба № 7, в рамките на шест месеца могат спокойно 
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да се проведат три процедури за провеждане на публично-оповестен конкурс  Тук 
отчитам следните обстоятелства: седмица за изготвяне на протокола на Общинския 
съвет, седмица за възможността да бъде оспорено съответното решение или то да 
влезе в сила, седмица за изготвяне на конкурсната документация, минимум две 
седмици срок за насрочване на конкурса, седмица за съставяне на протокол от 
комисия, че на конкурса не се е явил кандидат и заповед на кмета на общината,  с 
която да се обяви конкурса за непроведен. Ако оставим две седмици резерв, сумарно 
дотук имаме осем седмици или два месеца до организиране, провеждане и обявяване 
на конкурса за непроведен, поради неявяване на кандидат. За втори и трети конкурс 
за продажбата на този имот ще са необходими съответно по още един месец. В нашия 
случай, при една стройна организация от страна на администрацията, в края на месец 
октомври 2009 г. щеше да е ясно, че след три проведени конкурса, този имот е 
непродаваем. Това щеше да позволи през месец ноември 2009 г. ние, като Общински 
съвет да имаме основанието да приемем решението, което ни се предлага да пиемем 
сега. Така че, аз пак казвам – предложеното ни решение неследва да се приема 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Огнян Георгиев: Съгласен съм с теб. Това, което каза за процедурата за 

провеждането на конкурса по време, следва да се знае от общинската администрация 
и те стриктно да го съблюдават. А като ни предлагат това решение, излиза че те не 
познават Наредба № 7. Отделно, колко пъти да им се казва, че трябва да прилагат 
всички документи по случая. Към докладната няма един документ, който да ни убеди, 
че е проведен поне един конкурс и на него не се е явил нито един кандидат. 

2. Пламен Лашев: Какво правим в случая. Аз приемам казаното от Феим и 
Георгиев. При това положение цялата процедура по продажбата на този имот следва 
да започне отначало. 

По втора точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: 
Предложените промени за изменение и допълнение на Наредба № 5 са в резултат на 
извършена проверка от вътрешния одитор в Общината на нормативната уредба 
касаеща въпроса за събирането и отчитането на местните данъци, такси и услуги и 
констатираните в тази връзка несъответствия със Закона за местните данъци и такси. 
Предложените промени за изменение на наредбата са законосъобразни, поради което 
ви предлагам Наредбата да бъде приета на първо четене. Ако не бъдат направени 
някакви съществени предложения за нейното изменение или допълнение – да бъде 
приета и на второ четене. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Пламен Лашев: Тук нещата са ясни – след като одитора е констатирал 

несъответствия на наредбата ни със закона, то ние следва да ги коригираме. 
Подкрепям предложението за приемане на наредбата на първо и евентуално на второ 
четене в един и същи ден. 

По трета точка от дневния ред докладва Йордан Великов: На нашето 
внимание е предоставена Наредба № 21, която се отнася за реда и условията за 
предоставяне на социални услуги на територията на Общината. Към настоящия 
момент ние нямаме такава наредба. В същото време през последните няколко години 
в нашата Община бяха разкрити нови социални услуги. С наредбата се указва какви 
видове социални услуги се предоставят в общността и в специализираните 
институции. В нея се указва какви лица могат да бъдат например личен или социален 
асистент или домашен помощник. Посочени са лицата, които могат да бъдат 
потребители на дейността „Защитено жилище за възрастни с увреждания”, „Център за 
настаняване от семеен тип”, „Център за обществена подкрепа”. В отделни глави са 
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разгледани въпросите, които са свързани с управлението на институциите за 
социални услуги, както и за условията и реда за ползване на тези социални услуги. 
Предлагам да приемем предложения проект за нова Наредба.  

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Доколкото ми е известно текстовете в тази наредба са 

съгласувани с Дирекция „Социално подпомагане”, както и със специалиста 
„Социални дейности” в Общината. Ако с приемането на тази наредба допускаме 
някакви грешки, то ще имаме възможност да ги поправим. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Наредба № 22 
е също така нова наредба. С нея се регламентира управлението и поддържането на 
гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници на територията на 
Общината. В нея се повтарят редица текстове от Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за 
здравните изисквания към гробищните паркове, с която се поставят редица 
изисквания, свързани с уредбата на гробищните паркове, местата за погребване и 
тяхното ползване. Поставен е и срок до 10.05.2013 г. съществуващите гробищни 
паркове да се приведат в съответствие с тази наредба. Това означава, че общинската 
администрация следва да предприеме незабавни действия в тази насока, тъй като 
изискванията наистина са много големи. Регламентирани са и въпросите с 
установяването на смърт, пренасяне, погребване и изравяне на покойници, а така 
също и за обществения ред в гробищните паркове. Има предвидени санкции за 
нарушителите на тази наредба. Предлагам да подкрепим предложения проект за 
наредба. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 
1. Огнян Георгиев: Действително изискванията, които поставя тази наредба № 

2 са големи и аз не мога да си представя, че в срок от две години ние можем да 
приведем всички гробищни паркове съгласно тези изисквания. Съгласен съм също 
така, че трябва да се предприемат незабавни действия в тази насока. 

 

След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” счита, че решението е незаконосъобразно, 
поради което не следва да се приема. 

2. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” приема 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 натериторията на 
Община Две могили, област Русе. 

3. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” приема Наредба № 21 за реда и условията 
за предоставяне на социални услуги на територията на община Две могили, област 
Русе. 

4. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” приема Наредба № 22 за управлението и 
поддържането на гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници на 
територията на община Две могили, област Русе. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 
 
 
 
 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                        (Йордан Г. Великов)                            (Пламен П. Лашев)                            (Ахмед Н. Феим) 
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4. ……....…………… 5. …………………           
                      (Айдън С. Карамехмедов)         (Огнян Ст. Георгиев)                               

            

       
 
  

Председател на комисията: 
        

______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 

 
______________ (Пл. Лашев) 


