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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  
№ 61 

Днес, на 14.10.2009 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. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
3. Огнян Стефанов Георгиев – член. 
Отсъстват: Йордан Георгиев Великов – Председател на комисията. 

       Ахмед Назиф Феим – член.  
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 447/07.10.2009 г., относно: 

Приемане на структурата и числеността на персонала в „Център за настаняване от семеен 
тип”, град Две могили и „Защитено жилище”, село Могилино, считано от 01.10.2009 г. 

2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 449/07.10.2009 г., относно: Върнато за 
ново разглеждане Решение № 510 по Протокол № 40/18.09.2009 г. 

3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 451/07.10.2009 г., относно: Отмяна на 
Решение № 503 по Протокол № 40/18.09.2009 г. 

4. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 461/08.10.2009 г., относно: 
Информация за извършени проверки по Закона за защита на потребителите. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Тези два центъра са на 
държавна издръжка. Бройките на персонала са съответстващи на методиката за определяне 
числеността на персонала в защитените жилища. Предлагам да подкрепим докладната. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Айдън Карамехмедов: Съгласен съм, всичко е спазено спрямо въпросната 

методика, която г-н Лашев спомена, затова нека приемем докладната. 
По втора точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Разглеждайки 

докладната записка, разглеждаме и писмото на Директора на ОУ „Христо Ботев” село 
Баниска до Областния управител на Област Русе. В този контекст не са ясни намеренията 
на Директорката дали сама може да проведе търг и стопанисва земите, които са на 
училището. Нека член на нашата комисия проведе устен разговор с нея за формиране на 
окончателно решение на Общинския съвет. Предлагам ви този човек да бъда аз. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Пламен Лашев: Съгласен съм г-н Карамехмедов да отиде и лично да разговаря с 

директорката на училището, за да се изяснят нещата.  
По трета точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев: Заповедта, която е 

издала Директорката на СОУ град Две могили е обоснована. Това поевтиняване на храната 
е необходимо за всички деца. Нека приемем докладната записка. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
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1. Айдън Карамехмедов: Тук няма какво да коментираме. Съгласен съм с колегата 

– щом става дума за деца аз съм съгласен да приемем докладната. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Разглеждаме 

предоставената ни информация за извършени проверки по Закона за защита на 
потребителите. Смятям, че е добре подгатвена. Нямам никакви забележки и въпроси, затова 
ви предлагам да я приемем в този вид. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 
1. Огнян Георгиев: Съгласен съм с г-н Лашев. Нека приемем информацията. 
 

След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” Приема структурата и числеността на персонала в 

„Център за настаняване от семеен тип”, град Две могили и „Защитено жилище”, село 
Могилино, считано от 01.10.2009 г. 

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” предлага да бъде отменено Решение № 510 по 
Протокол № 40/18.09.2009 г., при условие, че Директорът на училището проведе тръжната 
докуменаоция. Упълномощава Айдън Карамехмедов да проведе разговор с Директора по 
тези въпроси. 

3. Комисията с 3 (три) гласа „за” предлага да бъде отменено Решение № 503 по 
Протокол № 40/18.09.2009 г. 

4. Комисията с 3 (три) гласа „за” приема информация за извършени проверки по 
Закона за защита на потребителите. 

 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
          (Пламен Лашев)                                (Огнян Георгиев)                            (Айдън Карамехмедов) 

 

 
 

 
            

 
 
       Председател на комисията: 
 

 
       ______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

______________ (Пл. Лашев) 


