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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТУС, ОБЩ ИНСКА СОБСТВЕНОСТ, 

МЕСТНО САМО-УПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, 
РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКАИ ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ”

П Р О Т О К О Л 
№ 97

Днес, на21.01.2011 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. 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 Драгомир Дамянов с вх. № 

04/12.01.2011 г., относно: Одобряване на Споразумение за сътрудничество с 
Агенция по труда – Лигурия, Италия във връзка с кандидатстване на Община 
Две могили в партньорство с Агенция по труда – Лигурия, Италия по 
Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ
„Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.5 „Транснационално и 
междурегионално сътрудничество”с уникално име„Учим докато работим”.

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
05/12.01.2011 г., относно: Отчет за изпълнение на  решенията на Общинския
съвет от общинската администрация за периода от 01.07.2010 година до  
31.12.2010 година.

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
09/12.01.2011 г., относно: Информация за работата на общинската 
администрация по административното обслужване на физическите и 
юридическите лица пред 2010 г.

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
14/17.01.2011 г., относно: Участие на Община Две могили в Сдружение с 
нестопанска цел за осъществяване на дейност обществена полза „Българска 
асоциация за пещерен и еко туризъм” (БАПЕТ) със седалище град София. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
20/19.01.2011 г., относно: Информация за дейността на кметския наместник на 
село Широково за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.

6. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
23/19.01.2011 г., относно: Извършване на оценка на отстъпеното право на строеж 
на имотите, върху които ще бъде изграден Фотоволтаичен комплекс Две могили.
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По първа точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев: На 
предното заседание на ОбС, Общинският съвет даде съгласието си да участваме 
с Проект по ОП „Административен капацитет” с наименование „Учим докато 
работим”. Сега с тази докладна се иска да одобрим Споразумение за общинско 
сътрудничество между нашата община и Агенцията по труда от Лигурия –
Италия. Това се явява допълнетилно изискване към кандидатите, които ще 
подадат заявление по тази програма. Самото споразумение трябва да бъде 
подписано преди подаването на документите. Считам направеното предложение 
за решение за правилно, поради което ви предлагам да го подкрепите. 

В разискванията по първа точка взеха участие:
1. Пламен Лашев: По тази докладна не вярвам между нас да възникнат 

някакви проблеми. Чрез този проект ще се повиши капацитета на общинската 
администрация. Тя ще има възможност да придобие опит и да се запознае с 
добри практики от страна като Италия. Подкрепям решението, като считам, че 
самото решение не е необходимо два пъти да се изписва „Споразумение за 
партньорство”.

По втора точка от дневния ред докладваПламен Лашев: В изпълнение 
на свое задължение определено в ЗМСМА, Кметът на общината представя своя 
отчет за изпълнение на нашите решения за второто полугодие на 2010 г. Сега 
смея да твърдя администрацията се е постарала поне в текстово отношение. 
Посочени са само решенията, с които сме упълномощили Кмета на общината да 
изпълни определени наши решения. Тук са посочени и решенията, които взехме 
през месец декември и за които няма възможност във времето да бъдат 
изпълнени. Така или инъче аз считам, че така поднесения отчет е добър в 
сравнение с онзи първи отчет за 2010 г. Администрацията, трябва обаче в 
следващите отчети, които ще ни бъдат предоставени да има раздел с условно 
наименование „Изпълнение на предходни решения”. В него да се предоставя 
информация за всички онези предишни решения от предишни отчети, срещу 
които има отметка „Неизпълнено”. В случая по тази докладна предлагам да 
приемем предложеното ни решение.

В разискванията по втора точка взеха участие:
1. Ахмед Феим: В този отчет аз виждам една слабост, за която говорим от 

много време и която не е взета в предвид при изготвянето му. Какво имам 
предвид? Ще дам следния пример: Срещу Решение № 704, касаещо отдаването 
под наем на имот е записано, че е сключен договор с лицето за срок от три 
години. Но тук не е посочено срещу каква наемна цена. А нали за нас и това е 
важно. По този начин ние ще имаме възможност да разберем дали определената 
наемна цена е съобразена с нашата Наредба или има разминаване. Да, Кметът на 
общината е длъжен да представя екземпляри от сключените договори. За 
съжаление администрацията няма такива навици. Пак оставаме в невидение или 
трябва да ходим по канцеларии, едва ли не да се молим да ни се представи една 
или друга информация при условие, че те по закон са длъжни да ни я 
предоставят.

По трета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:
Нашият Общински съвет за втора поредна година разглежда информация 
свързана с административното обслужване на физически и юридически лица 
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през предходната година. Както и първия път Галина Кънчева се е постарала да 
представи какво е свършено в тази област до настоящия момент. Ще посоча, че 
най-после благодарение на проект по ОП „Административен капацитет” Община 
Две могили има сайт, който по нищо не отстъпва на съществуващите в другите 
общини, дори обратно – смятам, че много други общини  могат да почерпят от 
нашия опит. В Общината функциониращата програма АРХИМЕД беше 
усъвършенствана или надградена, както се казва. Облекччи се движението на 
документите. Даде се възможност на хората от различните селища да могат да 
ползват определени административни услуги без да идват в общината. Така, че 
аз считам свършеното през 2010 г. за  положително и ви предлагам да приемем 
тази информация.

В разискванията по трета точка взеха участие:
1. Огнян Георгиев: Подкрепям казаното. Да приемем предложеното ни 

решение.

По четвърта точка от дневния ред докладваАхмед Феим: Видно от 
докладната записка предложението ни за членство в БАПЕТ е продиктувано от 
разработването на двата проекта свързани с природната забележителност 
„Орлова чука”. Тази забележителност е едно от значимите неща, с които нашата 
община може да се гордее и съответно да се стреми да развива. В този дух са и 
тези два проекта, но работата по „Орлова чука” не трябва да спира, тя трябва да 
се развива и наистина тази местност да стане едно привлекателно място за 
отдих. От членуването ни в БАПЕТ Общината няма да загуби нищо, напротив –
тя ще спечели дивиденти, които ще може да използва напред във времето. По 
тази причина подкрепям предложеното решение.

В разискванията по четвърта точка взеха участие:
1. Пламен Лашев: Действително тази природна забележителност трябва 

да се използва от нас по най-добрия начин. Трябва постоянно да търсим 
партньори, с които да разширяваме дейността си и наистина тази прекрасна 
местност да стане място за отдих не само на хора от нашата община, а от 
областта, страната и чужбина.

По пета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:
Информацията, която ни се предоставя за разглеждане от кметския наместник на 
село Широково е по образец разработен от нас. По тази причина картината, 
която можем да придобием за неговата работа е по-ясна. Вижда се, че той 
стриктно се е водил от предложената от нас структура и с едно – две изречения е 
дал отговори на основните моменти, които сме маркирали в нея.

В разискванията по пета точка взеха участие:
1. Огнян Георгиев: Аз също считам, че в този вид информацията е по-

добра в сравнение с тази от предходната година. По тази причина аз я подкрепям 
безусловно.

По шеста точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Тази 
докладна е свързана с реализиране на проекта за изграждане на фотоволтаичния 
комплекс в Общината. С нея Кмета иска да му възложим да бъде направена 
оценка на отстъпеното право на строеж, за да може на следващото заседание да 
разгледаме по същество този въпрос. Това предложение за изготвянето на не по-
малко от две оценки е добро, тъй като ще ни даде възможност да се ориентираме 
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каква е цената на това право, макар че си мисля, че в случая тя не е най-важната. 
Аз лично предпочитам тя да е по-ниска, но да получа гаранции, че действително 
на нашата територия ще бъде изграден такъв парк, в който ще бъдат разкрити 
поне 200 нови работни места. От тези пасища реално нищо не може да се вземе. 
На тях дори животните не пасат, защото няма нищо по тях, или ако има – то е 
незначително. За това предлагам да възложим на Кмета да предприеме действия 
за изготвяне на тези оценки.

В разискванията по шеста точка взеха участие:
1. Огнян Георгиев: Аз считам, че това решение е формално и няма какво 

много да се мисли по приемането му. Затова предлагам да подкрепим 
предложеното ни решение.

След приключване на разискванията, приехме следните

С Т А Н О В И Щ А:
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за”одобрява Споразумението за 

сътрудничество с Агенция по труда – Лигурия, Италия във връзка с 
кандидатстване на Община Две могили в партньорство с Агенция по труда –
Лигурия, Италия по Оперативна програма „Административен капацитет”,
приоритетна ос ІІ„Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.5
„Транснационално и междурегионално сътрудничество”с уникално име„Учим 
докато работим”.

2. Комисията с4 (четири)  гласа „за” приемаотчета за изпълнение на  
решенията на Общинскиясъвет от общинската администрация за периода от 
01.07.2010 година до  31.12.2010 година.

3. Комисията с 4 (четири)  гласа „за”приема информацията за работата 
на общинската администрация по административното обслужване на 
физическите и юридическите лица пред 2010 г.

4. Комисията с 4 (четири)  гласа „за” дава съгласие заучастие на 
Община Две могили в Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на 
дейност обществена полза „Българска асоциация за пещерен и еко туризъм” 
(БАПЕТ) със седалище град София. 

5. Комисията с 4 (четири)  гласа „за” приема информацията за 
дейността на кметския наместник на село Широково за периода от 01.01.2010 г. 
до 31.12.2010 г.

6. Комисията с 4 (четири)  гласа „за” дава съгласие за извършване на 
оценка на отстъпеното право на строеж на имотите, върху които ще бъде 
изграден Фотоволтаичен комплекс Две могили.

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа.

Подписали протокола:

1. ………………… 2. ………………… 3. …………………
 (Пламен П. Лашев)                           (Ахмед Н. Феим) (Огнян Ст. Георгиев)

4. ……....……………
                      (Айдън С. Карамехмедов)
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Председател на комисията:

______________ (Й. Великов)

Секретар      на       комисията:

______________ (Пл. Лашев)


