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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И 

СТРОИТЕЛСТВО, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА 

ПОЛИТИКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 23 
 

Днес, на 16.11.2012 г. от 8.30 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2, се проведе заседание на постоянната комисия по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”, на което присъстваха: 

1. Пламен Петков Лашев – председател. 
2. Айдън Сабриев Карамехмедов – секретар. 

 3. Боян Симеонов Иванов – член. 
4. Стефка Райкова Пенчева – член. 
5. Татяна Димитрова Василева – член. 
 6. Байчо Петров Георгиев – член. 
7. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 

 В работата на Комисията участие взе Христина Димитрова Ефтимова – Председател 
на Общинския съвет. 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 484/15.11.2012 г., 
относно: Информация за работата на Кмета на Кметство село Каран Върбовка за периода 
от 01.11.2011 г. до 30.10.2012 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 485/15.11.2012 г., 
относно: Информация за резултатите от дейността на Кметство село Баниска за периода от 
04.11.2011 г. до 31.10.2012 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 486/15.11.2012 г., 
относно: Информация за работата на Бисер Йорданов Йончев като Кмет на Кметство село 
Батишница за периода от 01.01.2012 г. до 31.10.2012 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 488/15.11.2012 г., 
относно: Приемане на Информация за резултатите от участието на Община Две могили в 
Проекти по различните оперативни програми. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 489/15.11.2012 г., 
относно: Приемане на информация за дейността „Търговия и защита на потребителите” в 
Община Две могили. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 490/15.11.2012 г., 
относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно 
ползване „Полска култура” в землището на село Чилнов. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 491/15.11.2012 г., 
относно: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост в град Две 
могили, Община Две могили. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 492/15.11.2012 г., 
относно: Отдаване под наем на част от имат частна общинска собственост в село Чилнов, 
Община Две могили. 

9. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 493/15.11.2012 г., 
относно: Приемане на Информация за дейността на „Общинска собственост” – Дирекция 
РРУЕППУТ. 
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10. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 495/16.11.2012 

г., относно: Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за устройване 
на постоянен пчелин. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Докладната записка се 
подава в срок съгласно нашия одобрен график. Информацията е пълна и отразява работата 
на кметския екип. В нея, обаче има повече критики, отколкото похвали, което според мен 
буди въпроси към общинския кмет, на които е хубаво да получим отговори. Като цяло нека 
се приеме информацията. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: Колегата е прав, повдига се въпроса за сметосъбирането, 
липсата на средства и такива за капиталови разходи. Питам контейнерите в какъв вид са, 
каква е събираемостта на такса битови отпадъци по селата. Препоръка – в селото има два 
паметника и кметът със свои сили може да ги почиства и поддържа в добър вид. 

По втора точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Информацията е пълна 
и навреме се представя, приемам я. Селото има проблеми, които трябва да се решават с 
общи усилия. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Поредната 
информация за едно много хубаво село от нашата Община. Предлагам да я приемем. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: Прави ми впечатление, че гробищният парк на селото е 
частично заграден, останалата част разградена ли е? Друг е въпросът, че всички гробищни 
паркове не са преведени в състояние съгласно изискванията на Наредба № 22. Препоръка 
към Кмета на Общината – да отговори по тази наредба какво ще се прави за в бъдеще? 

2. Боян Симеонов: Прави впечатление, че и в трите информации на кметовете на 
населените места проблемите са едни и същи – липсата на финансови средства, програмния 
продукт за местните данъци и такси, състоянието на сметосъбирането и сметоизвозването. 
Моля, ако е възможно Кметът на Общината на заседанието на общинския съвет да вземе 
отношение. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Какво мога да 
кажа – така представена информация вече сме приемали. Няма нищо ново – изброени са 
проектите, но няма никакви идеи в перспектива. Предлагам да я приемем. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: Отново имам въпрос за проектите по мярка 321 и 322 – 
предстои избор на изпълнител, но консултанти избрани ли са? Да не би този, който е писал 
текста да бърка термините. Мен лично ме интересува има ли вече изран консултант – 
кандидатурите кои са, защото последната вноска от парите по договора трябва да ги осигури 
той. 

По пета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Представена ни е 
информация на отдел, който по обективни причини има намалена дейност. Става въпрос за 
това, че дейността на този отдел е намалена поради промени в нормативната уредба. 
Докладът е критично написан – посочва се че предварителния контрол е по-слаб от 
последващият. Би следвало да се имат в предвид препоръките посочени тук. Като цяло нека 
се приеме информацията. 

Разисквания по пета точка не бяха направени. 

По шеста точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Тази докладна 
записка би трябвало да се разгледа по-подробно от друга комисия. Съобразно нормативта 
ани уредба решението е правилно. Нека се приеме. 

Разисквания по шеста точка не бяха направени. 

По седма и осма точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Съоразно 
нормативната ни уредба нямам забележки относно предложените решения. Нека се отдава 
под наем. Да се приеме решението. 

Разисквания по седма и осма точка не бяха направени. 
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По девета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Предлага ни се 

информация в срок съобразно приетия от нас график. Считам, обаче че написаното е 
непълно и в непълен вид. В документа няма нито един ред за програмата за разпореждане с 
имоти общинска собственост и как тя се изпълнява. Видно е че общинската администрация 
не действа като собственик на имотите на общината – липсват планове кои имоти трябва да 
се продават и отдават. Постъпват инвестиционни намерения – веднага се хващаме за 
предложенията а дали е правилно. Има сключени договори за наемни отношения – но прави 
ли се справка наемите актуални ли са? В информацията пише, че има продадени 90 имота, 
но в канцеларията на Общинския съвет колко договора за продажби има? Не повече от 10-
тина. Считам, че общинския съвет трябва да приеме информацията с известни резерви. 

Разисквания по девета точка не бяха направени. 

По десета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Нямам никакви 
забележки към направеното ни предложение. Да се приеме. 

Разисквания по десета точка не бяха направени. 

 

Разни: 

1. Христина Ефтимова: Колеги, искам да ви запозная с постъпило предложение от 
КИС 13за отделен наем за излъчване на сесиите на Общинския съвет с друг договор и искам 
да чуя вашето мнение. 

2. Пламен Лашев: Считам, че досегашния договор с тази телевизия е удачен за 
Община Две могили, предлагам да призовем Кмета на спазва финансовата част от него. 

3. Боян Симеонов: Подкрепям колегата, няма нужда от нов договор. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информацията за работата на Кмета 
на Кметство село Каран Върбовка за периода от 01.11.2011 г. до 30.10.2012 г. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информацията за резултатите от 
дейността на Кметство село Баниска за периода от 04.11.2011 г. до 31.10.2012 г. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информацията за работата на Бисер 
Йорданов Йончев като Кмет на Кметство село Батишница за периода от 01.01.2012 г. до 
31.10.2012 г. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информацията за резултатите от 
участието на Община Две могили в Проекти по различните оперативни програми. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема информацията за дейността 
„Търговия и защита на потребителите” в Община Две могили. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде продаден недвижим 
имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване „Полска култура” в 
землището на село Чилнов. 

7. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отдаден под наем  
част от имот частна общинска собственост в град Две могили, Община Две могили. 

8. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отдаден под наем 
част от имат частна общинска собственост в село Чилнов, Община Две могили. 

9. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информацията за дейността на 
„Общинска собственост” – Дирекция РРУЕППУТ. 

10. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде учредено право на 
ползване върху имот общинска собственост за устройване на постоянен пчелин. 

 
 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа. 

 

Подписали протокола: 

 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                          (Пламен П. лашев)                      (Айдън С. Карамехмедов)                        (Байчо П. Георгиев)            
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4. …………………  5. …………………  6. ………………… 
        (Юсеин А. Юсеинов)                       (Татяна Д. Василева)          (Боян С. Иванов) 

 

 

7. ………………… 
       (Стефка Р. Пенчева) 

 

Председател на комисията: 

        

______________ (Пл. Лашев) 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        

_____________ (А. Карамехмедов) 

 


