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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТУС, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО 

САМОПРАВЛЕНИЕ- УПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА 
И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 31 

 

Днес, на 01.10.2008 г., от 17.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, 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. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 346/26.09.2008 г. на Председателя на 
Общинки съвет – Две могили, относно: Върнато за ново разглежднията наше Решение № 
194 по Протокол № 17/13.08.2008 г.  

2. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 347/26.09.2008 г. на Председателя на 
Общинки съвет – Две могили, относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 198 
по Протокол № 17/13.08.2008 г.  
 По първа и втора точка от дневния ред докладва Йордан Великов:  
 От 17- то ни заседание на Общинския съвет са върнати две наши решения – 194 и 
198. Още по време на заседанието имаше реплики между нас по масите, че тези две 
решения могат да минат. Но понеже намерението в тях е добро, ние решихме да ги 
подкрепим. Сега, обаче, нямаме друга алтернатива, освен да ги отменим. Общинска 
администрация, следва да ни предложи други докладни, ако искат по тези два въпроса, 
където решенията, трябва да се изчистят юридически и да няма ново връщане. Предлагам 
да гласуваме тези две докладни. 
 В разискванията по първа и втора точка взеха участие: 
 1. Г-н Айдън Крамехмедов: Тя – г-жа Банчева го каза още по време на сесията, а 
кой да слуша. И двете решения не бяха подготвени добре. Затова сега ги отменяме, а 
администрацията да му мисли. Трябва да им се обърне внимание и да не ни подават 
незаконосъобразни проекти за решения. 
 2. Г-н Огнян Георгиев: Не мога да разбера, фирмата като е наша, защо да не и 
дадем имоти, за които тя да се грижи, а трябва да правим конкурс. Ако друга фирма спечели 
– какво ще правим. Нали създадохме „Черни Лом 2008” за да бъдае полезна за общината. 
  3. Г-н Йордан Великов: Да, но тя е самостоятелно юридическо лице. Ако бяхме 
направили общинско предприятие – нещата щяха да бъдат други.  

4. Г-н Пламен Лашев: Дайте да отменяме двете решения. В областта има 
достатъчно специалисти, които по-добре от нас познават нещата. Няма смисъл да 
потвърждаваме решенията си и да ходим в съда, където ще загубим спора. 
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5. Г-н Ахмед Феим: Лошото е, че като ни връщат решения, в Областта ще кажат, 

че не само администрацията, ами и Общинския съвет не си върши работата, респективно – 
нашата комисия. 
 
 След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да ОТМЕНИ 
свое РЕШЕНИЕ № 194 по ПРОТОКОЛ № 17/13.08.2008 г.  

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да ОТМЕНИ 
свое РЕШЕНИЕ № 198 по ПРОТОКОЛ № 17/13.08.2008 г.  

 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 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) 


