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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  
№ 119 

Днес, на 17.09.2011 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. № 

348/08.09.2011 г., относно: Информация за дейността на отдел „Общинска 
собственост, стопански дейности, търговия и защита на потребителите. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 349/12.09.2011 
г., относно: Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговитекомисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода 12.05.2011 г. до 
12.09.2011 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
374/12.09.2011 г., относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за 
управление на Община Две могили в период 2007 – 2011 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
375/12.09.2011 г., относно: Информация за резултатите от участието на Община Две 
могили в проекти по различните оперативни програми за последната година. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
376/12.09.2011 г., относно: Участие на Община Две могили в проект към 
Министерството на труда и социалната политика. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Представена е 
информация за дейността на отдел „Общинска собственост”, който макар и оскъден 
дава някаква представа с какво всъщност се занимава отдела. Едно от тези 
направлиния се явява актуването на имоти общинска собственост, изпълнение на 
програмата за управление и разпореждане с общинска собственост. Чрез сайта на 
общината се дава възможност да се види електронния регистър за публична и частна 
общинска собственост. Посочва се, че контролната дейност на отдела е слаба. 
Намерено е място и за пещерата Орлова чука, като е посочено, че тя е посетена от 
8 000 туристи, като от продажбата на билети са отчетени близо 22 000 лева. 
Предлагам да приемем информацията.  

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Йордан Великов: При условие, че Иваничка Янкова отчита пропуски в 

дейността си, нека не само да ги констатира, когато пише ежегодно информациите си 
до нас, но и през годината когато трябва реално да се върши работата. 
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По втора точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Това е 
последния отчет на Председателя за дейността на Общинския съвет. Той обхваща 
период от 4 месеца, което е по обясними причини. В него отново в табличен вид е 
дадена нашата работа както в Общинския съвет, така и по комисии. В обобщена 
таблица е дадено общо какво сме показали през тези близо 4 години. В друга таблица 
са показани нашите резултати с тези на предишните колеги от общинския съвет. 
Предлагам да приемем отчета. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Огнян Георгиев: Макар и кратък отчетът дава представа за поведението в 

общинския съвет, в отделните комисии. Колегите, които ще дойдат след нас трябва да 
помислят за намаляване броя на постоянните комисии, за да могат да са равномерно 
натоварени всички съветници, а не както се получи при нас. Като цяло аз смятам, че 
изпълнихме целите, които стояха за решаване пред нас. 

По трета точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Във връзка с 
приключване на мандата както нашия, така и на Кмета на Общината, същият 
представя своя доклад за това какво е свършено по определените приоритети в 
неговата програма. Считам, че през последните 4 години в Две могили и Общината, 
въпреки кризата се случиха положителни неща, които са отразени пак повтарям в 
този доклад. Становището ми е да се приеме. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Пламен Лашев: Някои от реализираните проекти със социална насоченост, 

което за нашата община е от съществено значение. Спомняте си в началото на 
мандата какво се говореше за Дома в Могилино. За мандата ни ние закрихме този 
дом, но успяхме да разкрием Защитено жилище, център за настаняване от семеен тип 
и Център за обществено подкрепа. Целта пред новия Кмет и Общински съвет ще бъде 
да се прибори за изграждане на Дом за стари хора, каквото е желанието на част от 
нашето население. 

2. Огнян Георгиев: Въприке тежките решения, които взехме за закриване на 
училищата в Кацелово, Бъзовец и Батишница, успяхме да организираме извозването 
на всички деца от закритите училища в училището в Две могили, което с 
изграждането на новата столова и спортен терен стана едно привлекателно място 
както за обучение, така и за спорт и развлечение. Да се приеме. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Йордан Великов: С тази 
докладна накратко са посочени проектите по които Община Две могили е работила 
през тази година. По-значимите от тях са проекта свързан с канализацията на Две 
могили, Проекта за регионалното депо. Тук е и проекта за изграждане на Центъра за 
обществена подкрепа, за който стана дума преди малко. Посочени са и двата проекта, 
по които тепърва ще се работи, и които са на стойност приблизително 10 милиона 
лева. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Вероятно можеше да се направят и повече неща, но в условие 

на икономическа криза и това не е малко. 
По пета точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев: Мариана Ангелова 

подготвя поредния свой проект, който е свързан с нашето културно-историческо 
наследство. В този проект освен обучителни мероприятия ще трябва да бъдат 
издадени и материали, които ще са от полза за нашата община. Предлагам да 
подкрепим решението. 

В разискванията по пета точка взеха участие: 
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1. Пламен Лашев: При условие, че проекта на 100 % се финансира по 
Европейска програма няма причина, поради която да откажем. 

 

След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” приема Информацията за дейността на 
отдел „Общинска собственост, стопански дейности, търговия и защита на 
потребителите. 

2. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” приема Отчета за дейността на Общинския 
съвет, неговитекомисии и взаимодействието му с общинската администрация за 
периода 12.05.2011 г. до 12.09.2011 г. 

3. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” приема Годишния отчет за изпълнение на 
Програмата за управление на Община Две могили в период 2007 – 2011 г. 

4. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” приема Информацията за резултатите от 
участието на Община Две могили в проекти по различните оперативни програми за 
последната година. 

5. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” дава съгласие Община Две могили да 
участва в проект към Министерството на труда и социалната политика. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 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) 


