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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  
№ 115 

Днес, на 12.08.2011 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 Байчо Георгиев с вх. № 304/04.08.2011 

г., относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 10 за изплащане на 
еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 
пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
308/08.08.2011 г., относно: Обявяване на имот – публична общинска собственост в 
частна на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
312/10.08.2011 г., относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 7 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни 
права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане на имоти – 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Предлага се да бъде 
променен част от чл. 3 на Наредба № 10. С тази пржомяна се иска да бъде поставено 
ограничение в подпомагане на новородените деца, чиито бащи по документи се водят 
неизвестни. В действителност, бащите са известни, но като се впишат в актовете 
обратното, „самотните майки” получават по-големи преференции от Дирекция 
„Социално подпомагане”. Подобно поведение и отношение към децата, считам, че не 
следва да се толерира. В този смисъл и направеното предложение намирам за 
правилно. Животът може да доведе по обективни причини едно дете да бъде записано 
с баща „неизвестен”, но нека ограничим тази възможност до веднъж. Затова 
предлагам да подкрепим предложения ни проект за Наредба. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Йордан Великов: Наше право е да правим промени в Наредбите си. С тази 

промяна не нарушаваме, който и да е закон приет в страната, така че аз също смятам, 
че можем да направим тази промяна в Наредбата. 

По втора точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Касае се за имота, 
който се намира в началото на Две могили, от страната на Русе, върху който е 
разположена вече бившата сграда на НАРКООП и трафопоста. НАРКООП е продала 
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сградата си и сега купувача иска да закупи земята върху, която е построена. 
Проблемът тук е, че за земята има съставен акт за публична – общинска собственост, 
а теренът се води „Зелена площ”. В действителност такива площи там почти няма. 
Затова считам исканата промяна от публична в частна за този имот за правилна, тъй 
като по никакъв начин не се ограничават нечии права. Да подкрепим предложеното 
ни решение. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Огнян Георгиев: Решението е съгласувано и с техническата служба, така че, 

аз също смятам да приемем предложеното ни решение. Там има малко трема само 
около трафопоста. Другото там е бетон. 

По трета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: За трети път 
ни се предлага текст, с който са бъде променена точка 4 от алинея 1 на член 29 от 
Наредба № 7. Тя засяга размера на наемната цена за лекарските кабинети и 
кабинетите за дентална медицина и това е въпрос от компетенцията на първа 
комисия. Нас ни интересува дали предложения ни проект за решение е 
законосъобразен. Според мен, решението ни не е пълно. Какво имам предвид? Ако 
приемем решението в този вид, ние реално увеличаваме наемната цена на квадратен 
метър няколко пъти. Но никъде в Наредбата не се цитира този чл. 102 от Закона за 
лечебните заведения. Затова считам, че чл. 29, следва да бъде допълен с една нова 
аринея, да речем алинея 6. Тя следа да има следния примерен текст: 

„(6) Лекарите и лекарите по дентална медицина, работещи в лечебно заведение 
и извършващи извънболнична помощ, или учредени от тях лечебни заведения 
сключват наемем договор за помещенията, като заплащат по него 10 на сто от 
наемната цена, определена от Общинския съвет в ал. 1, точка 4.” 

С това допълнение, нещата за менстават по-ясни. Предлагам комисията ни да 
направи това предложение. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Йордан Великов:  Тук не става ясно какво става с обзавеждането в 

кабинетите и апаратурата, която вероятно някои лекари ползват. Съгласен съм с 
твоето предложение, но нека да го допълним и то да добие следния вид: 

„(6) Лекарите и лекарите по дентална медицина, работещи в лечебно заведение 
и извършващи извънболнична помощ, или учредени от тях лечебни заведения 
сключват наемем договор за помещенията, обзавеждането и апаратурата, които са им 
предоставени, като заплащат за помещението 10 на сто от наемната цена, определена 
от Общинския съвет в ал. 1, точка 4, а за обзавеждането и апаратурата цена, равна на 
месечните им амортизационни отчисления, съгласно чл. 15 от Закона за 
счетоводството.” 

2. Огнян Георгиев: Това второто предложение е по-пълно, като чета този чл. 
102 от Закона за лечебните заведения. Да приемем този вариант и да го предложим на 
приемане от колегите  

 

След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” приема Наредба за допълнение на Наредба 
№ 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на 
социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, 
производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община 
Две могили, област Русе във вида в който се предлага. 
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2. Комисията с 5 (пет)  гласа „за”  приема предложението имота – публична 
общинска собственост да стане частна общинска собственост. 

3. Комисията с 5 (пет)  гласа „за”  приема Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване на право на собственост и на 
ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане 
на имоти – общинска собственост в Община Две могили, област Русе, като предлага 
тя да бъде допълнена с нова алинея 6, която да има следния текст: 

„(6) Лекарите и лекарите по дентална медицина, работещи в лечебно заведение 
и извършващи извънболнична помощ, или учредени от тях лечебни заведения 
сключват наемем договор за помещенията, обзавеждането и апаратурата, които са им 
предоставени, като заплащат за помещението 10 на сто от наемната цена, определена 
от Общинския съвет в ал. 1, точка 4, а за обзавеждането и апаратурата цена, равна на 
месечните им амортизационни отчисления, съгласно чл. 15 от Закона за 
счетоводството.” 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 
 
 
 
 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                        (Йордан Г. Великов)                            (Пламен П. Лашев)                            (Ахмед Н. Феим) 
 
 
 

4. ……....…………… 5. …………………           
                      (Айдън С. Карамехмедов)         (Огнян Ст. Георгиев)                               

            

       
 
  

Председател на комисията: 

        
______________ (Й. Великов) 

 
 

Секретар      на       комисията: 

 
______________ (Пл. Лашев) 


