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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  
№ 66 

Днес, на 01.12.2009 г., от 09.00 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. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
4. Ахмед Назиф Феим – член.  
Отсъства: Огнян Стефанов Георгиев – член 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 548/01.12.2009 г., относно: Приемане 

на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация за периода от 12.05.2009 г. до 12.11.2009 г. 

2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 549/01.12.2009 г., относно: Приемане 
на График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 
2010 г. 

3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 550/01.12.2009 г., относно: Приемане 
на График за 2010 г., относно изготвяне и представяне на отчетите и информациите на 
редовните заседания на Общински съвет – Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Съгласно чл. 27, ал. 6 
от ЗМСМА, Председателят на Общинския съвет е изготвил и представил отчет за 
четвъртото шестмесечие от мандата ни като общински съветници. Възприетия от него стил с 
цифри, той показва нагледно как сме работили. Съпоставил е обобщената информация 
между първата и втората годината. Прави впечатление, че през втората година сме 
разгледали 259 докладни срещу 215 през първата година. Немога да анализирам броя на 
изказванията, тъй като през втората година, променихме начина на провеждане на 
заседанията си. От тази гледна точка някои могат да направят извода, че в Общинския 
съвет липсва дебат. Истината е, че дебат има, но той е в комисиите, което остава скрито за 
обществеността. Отчетът, обаче не дава информация, колко от първоначално 
предложените решения се променят в хода на заседанията ни. По тази причина, предлагам 
в следващия отчет, Председателят на съвета да има това предвид и да направи такава 
справка. Защото не говори добре за администрацията, където работят специалитите в 
определена област, да не могат да защитят предложеното си решение. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Аз искам да кажа, че в отчета е дадена информация и за работата 

комисиите. Трябва, обаче да се сумират за по-лесно. Независимо от това ми прави 
впечатление, че едни комисии са по-натоварени от други. Може би е време да 
преразгледаме решението си да създадем 8 комисии и намалим техния брой. Инъче едни 
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съветници са натоварени, а други – участват в работата на съвета почти формално. Все 
пак предлагам да приемем отчета на Председателя и да помислим по това, което казах. 

По втора точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: За втора 
поредна година Председателят на съвета ни предлага График за провеждане на редовните 
ни заседания през 2010 г. Това той го прави с цел, както обществеността, така и ние като 
съветници и общинската администрация по-добре да си планираме работата през годината. 
Предлагам да приемем тази докладна. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Йордан Великов: Това е суха материя. Срокът за който е изготвен графика е 

дълък, но през 2009 г. всички предвидени редовни заседания се проведоха, така както бяхме 
предвидили и записали в решение 211. 

По трета точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Миналата година имахме 
също такъв график. Сега този сравнен със стария е още по-пълен. Намерили са място 
Кметовете на Кметства, Читалищните настоятелства, Директорите на училища и градини, 
пенсионерски клубове. Макар, че бях малко песимист, относно предоставяне на 
информациите от общинска администрация, такива постъпваха, макар и с някои месец 
закъснение. Така, че подкрепям докладната. За всички ще представлява интерес тези 
информации, които ще постъпват.  

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Пламен Лашев: През настоящата година действително в Общинския съвет 

постъпваха информациите предвидени в наше Решение № 249. В същото време трябва да 
посочим, че не всички информации бяха пълни. Имаше и такива, които бяха за „отбии 
номер”. Надявам се през настоящата година, хората, които ще ги подготвят да се постараят 
повече и информациите наистина да дават една подробна информация по различните 
въпроси. 

 

След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема Отчет за дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 
12.05.2009 г. до 12.11.2009 г. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема График за провеждане на редовните 
заседания на Общински съвет – Две могили през 2010 г. 

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема График за 2010 г., относно изготвяне и 
представяне на отчетите и информациите на редовните заседания на Общински съвет – Две 
могили. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа. 
 
 

Подписали протокола: 
 
 

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

 
 

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

 
       ______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
______________ (Пл. Лашев) 

 


