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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  
№ 114 

Днес, на 21.07.2011 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 Драгомир Дамянов с вх. № 

279/15.07.2011 г., относно: Закриване на Кметство село Острица, община Две могили, 
област Русе. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
280/15.07.2011 г., относно: Закриване на Кметство село Острица, община Две могили, 
област Русе. 

По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим:  
С тази докладна записка, Кмета на Общината предлага за бъде закрито 

„Кметството” в село Острица. Като основание за това свое предложение той сочи, че 
в селото живеят 291 човека, което се явява под установения изискуем брой от 350 
човека, Предлага още „Кметството” да се преобразува в „Наместничество”.  
 Като се запознах с предоставените ни материали и нормативната уредба, 
регламентираща този въпрос, считам, че „Кметството” в село Острица следва да бъде 
закрито, но пък предложението за откриване на „Наместничество” не следва да бъде 
уважено, тъй като такава административно-териториално единица в Закона за 
административно-териториалното устройство на Република България няма. 

Според мен решението ни да добие следния вид: 
1. Закрива съставна административно–териториална единица „Кметство” с 

административен център село Острица, община Две могили, област Русе, с граници: 
землище на село Каран Върбовка, землище на село Кацелово, землище на село 
Табачка, землище на село Пепелина, землище на село  Широково, землище село 
Чилнов и землище село Бъзовец с 284 (двеста осемдесет и четири) жители с 
постоянен адрес към 21.06.2011 г., поради липса на законови предпоставки, 
обуславящи досегашния му статут на „Кметство”. 

2. Решението да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник” чрез 
Областния управител на област Русе. 

3. След обнародване на решението в „Държавен вестник”, същото да се изпрати 
на Общинската избирателна комисия град Две могили. 

4. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме  необходимите 
действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
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В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Йордан Великов: И на мен това „Наместничество” не ми беше много ясно. 

Съгласен съм с предложението на колегата за решение.  
2. Пламен Лашев: Според мен трябва да променим малко и основанието за 

приемане на това решение. Предлагам да бъде: Чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, 
ал. 4  и чл. 42, ал. 1, т. 6  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 21 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, във връзка с чл. 30 във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за 
административно-териториалното устройство на Република и Докладна записка с вх. 
№ 279 от 15.07.2011 г.  

По втора точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  
Втората Докладна записка е идентична с предходната. Отнася се за закриване 

на „Кметството” в село Могилино, в което към 21.06.2011 г. живеят 272 жители. 
Предложението за откриване на „Наместничество” не следва да се уважава. 

По тази причина, решението ни следва да има следния вид: 
1. Закрива съставна административно–териториална единица „Кметство” с 

административен център село Могилино, община Две могили, област Русе, с граници: 
землище на село Цар Асен, землище на село Осиково, землище на село Баниска, 
землище на село Копривец с 272 (двеста седемдесет и два) жители с постоянен адрес 
към 21.06.2011 г., поради липса на законови предпоставки, обуславящи досегашния 
му статут на „Кметство”. 

2. Решението да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник” чрез 
Областния управител на област Русе. 

3. След обнародване на решението в „Държавен вестник”, същото да се изпрати 
на Общинската избирателна комисия град Две могили. 

4. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме  необходимите 
действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

Основанията за приемане на това решение да бъдат същите, които посочи 
Пламен Лашев. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Йордан Великов: Какво ще стане ако не приемем това решение? 
2. Айдън Карамехмедов: Така или инъче в Могилино и в Острица няма да има 

избори за кмет, тъй като към деня на насрочване на изборите за 23.10.2011 г., в тези 
две села жителите са под 350 човека. По-нататък може да се мисли за разкриване на 
„Кметство” в село Острица, като към него бъдат придадени селата Широково и 
Пепелина  и общия им брой жители е над 350 човека.  

 

След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” дава съгласието си да бъде закрито 
„Кметството” в село Острица, като основанието за приемането му да бъде: Чл. 21, ал. 
1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4  и чл. 42, ал. 1, т. 6  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 21 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл. 30 във връзка с 
чл. 16, ал. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република и 
Докладна записка с вх. № 279 от 15.07.2011 г. , а самото решение да добие следния 
вид: 
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1. Закрива съставна административно–териториална единица „Кметство” с 
административен център село Острица, община Две могили, област Русе, с граници: 
землище на село Каран Върбовка, землище на село Кацелово, землище на село 
Табачка, землище на село Пепелина, землище на село  Широково, землище село 
Чилнов и землище село Бъзовец с 284 (двеста осемдесет и четири) жители с 
постоянен адрес към 21.06.2011 г., поради липса на законови предпоставки, 
обуславящи досегашния му статут на „Кметство”. 

2. Решението да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник” чрез 
Областния управител на област Русе. 

3. След обнародване на решението в „Държавен вестник”, същото да се изпрати 
на Общинската избирателна комисия град Две могили. 

4. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме  необходимите 
действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

2. Комисията с 5 (пет)  гласа „за”  дава съгласието си да бъде закрито 
„Кметството” в село Могилино, като самото решение да добие следния вид: 

1. Закрива съставна административно–териториална единица „Кметство” с 
административен център село Могилино, община Две могили, област Русе, с граници: 
землище на село Цар Асен, землище на село Осиково, землище на село Баниска, 
землище на село Копривец с 272 (двеста седемдесет и два) жители с постоянен адрес 
към 21.06.2011 г., поради липса на законови предпоставки, обуславящи досегашния 
му статут на „Кметство”. 

2. Решението да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник” чрез 
Областния управител на област Русе. 

3. След обнародване на решението в „Държавен вестник”, същото да се изпрати 
на Общинската избирателна комисия град Две могили. 

4. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме  необходимите 
действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

 
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) 


