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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  
№ 120 

Днес, на 12.10.2011 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 Байчо Георгиев с вх. № 392/29.09.2011 

г., относно: Отмяна на наши Решения № 1070, № 1071 и № 1072 по Протокол № 
65/20.09.2011 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 393/29.09.2011 
г., относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село 
Батишница”.  

3. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 394/29.09.2011 
г., относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село 
Каран Върбовка”.  

4. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 395/29.09.2011 
г., относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село 
Чилнов”. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 402/06.10.2011 
г., относно: Решение № 1075 по Протокол № 65/20.09.2011 г. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Румен Марков с вх. № 405/10.10.2011 г., 
относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически 
и юридически лица на територията община Две могили, област Русе. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Първата докладна 
се отнася за три наши решения, за които Председателя на Общинския съвет обяви за 
избрани временно изпълняващите длъжността „Кмет на Кметство” съответно на 
Батишница – Колю Драганов, на Каран Върбовка – Снежана Иванова и за Чилнов – 
Марийка Белчева. Същите по време на гласуването получиха по осем гласа при 
необходим минимум в нашия случай от девет гласа. По тази причина сега той 
предлага да си отменим тези три наши решения, а със следващите три докладни 
записки предлага да прегласуваме избора си за кметове на тези три населени места. 
Считам искането му за правилно, поради което предлагам да подкрепим 
предложеното от него решение. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 



 2 

1. Айдън Карамехмедов: Предлагам да подкрепим предложения проект за 
решение. Допуснали сме грешка при отчитане на гласуванията по тези три точки – 
стават такива работи. 

По втора точка от дневния ред докладва Йордан Великов: С тази докладна 
Байчо Георгиев е предложил да бъде избран за Кмет на Кметство село Батишница 
една от двете кандидатури, които обсъждахме на предишното свое заседание. 
Предлагам ние като комисия да предложим и двете кандидатури за гласуване в 
Общинския съвет и всеки един от съветниците там даде своя глас за когото иска. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Може би така е по-добре ние като комисия да не излизаме със 

становище в което подкрепяме един от двамата предложени кандидати, така или 
иначе на предното заседание бяха предложени тези две кандидатури и нека сега те 
двете отново да бъдат предложени за избор. 

По трета точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев: Случаят е 
идентичен със село Батишница. Имаме две кандидатури. Избран ще бъде този, който 
получи девет гласа. Ако никой от тях не получи тези гласове Областният управител 
ще назначи временно изпълняващ длъжността по свое усмотрение. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Пламен Лашев: Нещата се повтарят предлагаме на съвета двете 

кандидатури и който спечели. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Тук 

имаме само една кандидатура. Никой на предишното заседание не предложи друга и 
въпреки това Марийка Белчева не получи нужните и девет гласа. Тъй като нямаме 
друго име предлагам да подкрепим проекта за решение, с което тя да бъде избрана за 
временно изпълняваща длъжността. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 
1. Огнян Георгиев: Да я предложим, а по време на заседанието може да бъде 

направено предложение и за друг кандидат да заеме тази длъжност. 
По пета точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: На предишното наше 

заседание с Решение № 1075 променихме начина на трайно ползване на девет имота, 
като от публична ги обявихме за частна. Дадохме съгласие тези имоти да бъдат 
отдадени под аренда, като определихме и условията за провеждането на публично 
оповестения конкурс. В свое писмо Областният управител изказва становище, че не 
сме формулирали ясно волята си. Излага съответни съображения. По този повод 
Председатяля на Общинския съвет предлага да разгледаме тази докладна като 
неговото мнение е да подкрепим взетото по-рано решение. Това произтича от 
обстоятелството, че това решение реално не е върнато за ново разглеждане от 
Областният управител. Защото ако това беше така, то санкцията на Общинския съвет 
следваше да бъде: „Отменя”, „Изменя”, „Потвърждава”. Такова решение като нашето 
има приети от Общинските съвети в Попово и Червен бряг. С оглед на всичко това 
предлагам да приемем предложеното ни решение. 

В разискванията по пета точка взеха участие: 
1. Пламен Лашев: Съгласен съм с това , което каза колегата. Ако Областният 

управител е имал нещо друго в предвид, то след като гласуваме сега това решение той 
съответно може да предприеме действия за оспорване на Решение № 1075. 

По шеста точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Предлага се 
Наредба № 5 да бъде допълнена, като деца с тежки хронични заболявания и трайно 
намалена възможност да не заплащат таксата в детската градина, която посещават. 
Считам, че предложението следва да се подкрепи. Проблемът може да възникне от 
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това, че в Наредбата няма текст, който да даде определение за това, кои са тежки 
хронични заболявания и какво следва да се разбира под трайно намалена възможност 
за социално адаптиране. Така или иначе предлагам да се приеме. 

В разискванията по шеста точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: В практиката като се наложи да се приложи тази разпоредба 

тогава ще се разбере дали сме я правилно е формулирана или не. 
 

След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” дава съгласие да бъдат отменени наши 
Решения № 1070, № 1071 и № 1072 по Протокол № 65/20.09.2011 г. 

2. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” подкрепя предложението за избиране на 
временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Батишница”.  

3. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” подкрепя предложението за избиране на 
временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Каран Върбовка”.  

4. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” подкрепя предложението за избиране на 
временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Чилнов”.  

5. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” поддържа свое Решение № 1075 по 
Протокол № 65/20.09.2011 г., тъй като счита, че Общинския съвет ясно е формулирал 
волята си на колективен орган. 

6. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” приема Наредба за допълнение на Наредба 
№ 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 
предоставяни на физически и юридически лица на територията община Две могили, 
област Русе. 

 

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) 


