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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  

№ 32 
Днес, на 15.04.2013 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. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
7. Байчо Петров Георгиев – член. 

 В работата на Комисията участие взеха Христина Димитрова Ефтимова – Председател 
на Общинския съвет, Николай Христов – Кмет на Общината и Росица Димитрова – 
ст.експерт „Бюджет” в общинска администрация.. 

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

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на 1. Докладна записка от Невена Георгиева с вх. № 122/20.03.2013 г., 
относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за условията и 
реда на съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет в община Две могили, 
област Русе. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Теодор Андреев с вх. № 123/20.03.2013 г., 
относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за условията и 
реда за провеждане на обществено обсъждане на проектите за поемане на общински дълг в 
община Две могили, област Русе. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 135/09.04.2013 г., 
относно: Приемане на нова Наредба № 15 за управление на отпадъците на територията на 
община Две могили, област Русе. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 146/15.04.2013 г., 
относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 30.04.2013 г. и актуализация на 
плана за капиталовите разходи за 2013 г. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Александър Иванов с вх. № 150/15.04.2013 г., 
относно: Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили и Годишен 
финансов отчет за 2012 г. (баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци и 
отчет за собствения капитал). 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 151/15.04.2013 г., 
относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, 
стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Помен, Община Две могили. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 152/15.04.2013 г., 
относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно 
ползване „Друг вид нива” в землището на град Две могили. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 153/15.04.2013 г., 
относно: Продажба на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили. 
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По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Предложените 

промени в Наредба № 6 трябва да направим, съобразявайки се с промените в Закона за 
общинския дълг. След 01.01.2014 г. в Закона за публичните финанси ще има допълнения, 
които ние отново ще актуализираме в нашата наредба по-късно. Според мен мотивите са 
ясни и ви предлагам да приемем промените. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Подобно предложение за 
допълнение на Наредба № 4 с мотиви еднакви като предходната докладна. Има изменения и 
допълнения в Закона за общинския дълг и ние трябва да ги отразим в нашата наредба. В края 
на годината отново ще допълним наредбата с промените в Закона за публичните финанси. 
Предлагам ви да приемем предложението. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Предложена ни е 
за приемане Наредба № 15 за управлението на отпадъците на територията на Община Две 
могили. Това се налага съобразно обнародването в държавен вестник на Закона за 
управлението на отпадъците и най-вече с новите задължения на местното самоуправление и 
местната администрация въведени в него. Предлагам след коментар съобразявайки наредбата 
със закона да приемем предложението. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Христина Ефтимова: Прегледах проекта за решение и имам следните забележки: 
1. Да се измени чл. 7 като се допълни текстът:...................................................... 
2. Чл. 11 да отпадне – повтарят се текстовете от чл. 7, ал. 3, т. 3. 
3. Чл. 20 да отпадне – повтарят се текстовете от чл. 7, ал. 3, т. 6. 
4. Чл. 12 да отпадне целия – текстовете не са за този закон или да се преработи от 

вносителя при приемането му от Общинския съвет. 
Искам да чуя и колегите и да оформим единно мнение за решение като съобразим 

тези промени. 
2. Байчо Георгиев: Това е единствената наредба, по която не са правени никакви 

промени през миналия и сегашния мандат. Ще споделя някои идеи за промяна в текстовете, 
които считам, че трябва да се направят и се надявам вносителят да се съобрази с тях и внесе 
корекции при гласуването и приемането на заседанието на общинския съвет. 

1. В основанието за промяна да бъде записано „Приета с Решение № 285 по 
Протокол№ 34/15.02.2006 г.” 

2. Чл. 1, ал. 1 и 2 съвпадат с чл. 22, ал. 1 и 2 от Закона: 
„Чл. 22. (1) Общинският съвет приема наредба, с която определя условията и реда за 

изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, 
оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително 
биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на своя територия, 
разработена съгласно изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на 
Закона за местните данъци и такси. 

(2) С наредбата по ал. 1 се уреждат и изискванията към площадките за предаване на 
отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на 
площадките, както и условията за предаване на отпадъци на площадките по чл. 19, ал. 3, т. 
11.” 

3. Чл. 2 се повтаря чл. 2 от Закона като е допълнен, като разширен кръга на видовете 
отпадъци, а именно: 

Освен тези по закон: 
1. битови отпадъци - § 1, т. 4. "Битови отпадъци" са "отпадъци от домакинствата" и 

"подобни на отпадъците от домакинствата";  
2. производствени отпадъци - § 1, т. 32. "Производствени отпадъци" са отпадъците, 

образувани в резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица; 
3. строителни отпадъци - § 1, т. 39. "Строителни отпадъци" са отпадъците от 

строителство и разрушаване, съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от 
Индекс към Решение 2000/532/EО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 
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94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква "а)" от 
Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за 
установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от 
Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци и следващите му изменения. 

4. опасни отпадъци - § 1, т. 12. "Опасни отпадъци" са отпадъците, които притежават 
едно или повече опасни свойства, посочени в приложение № 3.; 

Са добавени още: 
5. биоотпадъци - § 1, т. 2. "Биоотпадъци" са биоразградими отпадъци от парковете и 

градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията 
за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на 
хранително-вкусовата промишленост. 

6. Масово разпространени отпадъци - § 1, т. 7 "Масово разпространени отпадъци" са 
отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на 
територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално 
управление. 

В закона няма „опасни битови отпадъци”, а само – „опасни отпадъци” 
4. Чл. 3 от Наредбата е неясен. Може би се има предвид текста на чл. 7, ал. 1 от 

Закона: 
„Чл. 7. (1) Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, и притежателите на 

отпадъци ги третират самостоятелно или ги предоставят за събиране, транспортиране и 
третиране на лица, които имат право да извършват тези дейности в съответствие с този 
закон.” 

5. Чл. 4 от Наредбата прилича на чл. 8, ал. 2 от Закона: 
„(2) Притежателите на отпадъци са длъжни: 
1. да изпълняват разпоредбите за събиране, транспортиране и третиране на 

отпадъците; 
2. да поддържат в постоянна изправност и нормално действие съоръженията си за 

третиране на отпадъци; 
3. да предприемат всички мерки за несмесване на: 
а) опасни отпадъци с други опасни отпадъци или с други отпадъци, вещества или 

материали; смесването включва и разреждането на опасни вещества; 
б) оползотворими отпадъци с неоползотворими отпадъци; 
4. да организират безопасно съхраняване на отпадъците, за които не може да бъде 

осигурено третиране в съответствие с изискванията на този закон, на територията на 
Република България; 

5. при наличие на опасни отпадъци да определят отговорно лице и да организират 
безопасното им управление; 

6. да водят отчетност за отпадъците по реда, определен с този закон и подзаконовите 
нормативни актове по прилагането му; 

7. в момента на поискването да осигуряват достъп на контролните органи до 
съоръженията, в които се образуват отпадъци, до съоръженията за съхраняване и третиране 
на отпадъците и до документацията по отпадъците; 

8. да осигурят инструктаж и периодично обучение на персонала, който работи с 
опасни отпадъци; 

9. да предвидят и осъществят необходимите мерки за неразпространяване на 
замърсяване след закриване на обектите и дейностите, както и на инсталацията или 
съоръжението за третиране на отпадъци; 

10. да предвидят необходимите финансови средства за: 
а) изпълнение на плана за мониторинг; 
б) закриване на инсталацията или на съоръжението за третиране на отпадъци; 
в) следоперативен мониторинг и контрол; 
11. да уведомяват компетентните органи за предстоящи промени на суровините и 

технологичните процеси, които биха довели до изменение в количеството или вида на 
образуваните отпадъци и техните опасни свойства. 
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(3) Притежателите на опасни отпадъци по ал. 2 могат да извършат смесване на 

отпадъци, при условие че: 
1. дейността по смесване се извършва от лица, които притежават разрешение или 

комплексно разрешително по чл. 35; 
2. изискванията по чл. 1, ал. 3 са изпълнени и не се увеличава вредното въздействие на 

управлението на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда, и 
3. дейността по смесване отговаря на най-добрите налични техники. 
(4) Когато опасните отпадъци са смесени по начин, който противоречи на 

изискванията на този закон, се извършва разделяне, когато това е възможно и необходимо, 
съобразно критериите за техническа и икономическа осъществимост, при спазване на 
изискванията на чл. 1, ал. 3. 

(5) За смесени отпадъци, образувани от домакинствата, не се прилагат изискванията 
на закона относно: 

1. контрол на опасни отпадъци; 
2. забрана за смесване на опасни отпадъци по ал. 2, т. 3, буква "а"; 
3. етикетиране на опасни отпадъци; 
4. водене на документация за опасни отпадъци по глава четвърта, раздел I. 
(6) Разпоредбите на този закон относно етикетиране и документация за опасни 

отпадъци не се прилагат за отделни фракции от опасни отпадъци, образувани от 
домакинства, до приемането им за събиране, обезвреждане или оползотворяване от лице, 
притежаващо съответното разрешение.” 

6. Чл. 5 он Наредбата не е много ясен. Би следвало, може би, да се обработи чл. 10 от 
Закона и той да стане съдържанието на чл. 5. 

„Чл. 10. (1) Строителството, разрушаването на законни сгради и съоръжения и 
доброволното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или 
застрашаващи сигурността строежи се извършва по начин, осигуряващ последващото 
оползотворяване, в т.ч. рециклиране на образуваните строителни отпадъци в съответствие с 
изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 4.  

(2) При строителство, разрушаване на законни строежи и доброволно премахване на 
незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи 
възложителят носи отговорност за изпълнението на целите, свързани с подготовка за 
повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от строителни 
отпадъци, съгласно чл. 32, ал. 1. 

(3) (В сила от 14.07.2014 г.) Принудителното премахване на незаконни строежи или на 
негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи се извършва от собственика или 
изпълнителя на разрушаването селективно по материали.  

(4) Кметът на съответната община отговоря за предаването на отделените строителни 
отпадъци по време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на 
материалите и за влагане на рециклирани строителни материали, включително за 
покриването на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране. 

(5) Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на 
строителни отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строеж, са за 
сметка на извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или 
съоръжението. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за 
извършените разходи за дейностите по транспортиране и оползотворяване на отпадъците 
кметът на съответната община подава заявление за издаване на заповед за незабавно 
изпълнение за събиране на вземането от задължените лица по реда на чл. 417, т. 2 от 
Гражданския процесуален кодекс.” 

7. Чл. 6 от Наредбата – нямам забележки. 
8. Чл. 7 от Наредбата в голяма степен съвпада с чл. 19 от Закона. 
„Чл. 19. (1) Кметът на общината организира управлението на битовите и строителните 

отпадъци, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на този закон и наредбата 
по чл. 22. 
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(2) Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови 

отпадъци се обслужва от лица по чл. 35, на които е предоставено право да извършват 
дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане. 

(3) Кметът на общината отговаря за:  
1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 

други; 
2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им; 
3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване; 
4. избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата 

за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или 
обезвреждане на битови отпадъци; 

5. организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 
отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната 
община;  

6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за 
следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло; 

7. организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени 
отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово 
разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи 
на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени 
отпадъци; 

8. изпълнението на решенията по чл. 26, ал. 1 на общото събрание на регионалните 
сдружения по чл. 24, ал. 1 и съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, 
поправка и подготовка за повторна употреба; 

9. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата 
на наредбите по чл. 13, ал. 1 и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане; 

10. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. 
определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно 
събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане; 

11. осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани 
отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във 
всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, 
и при необходимост в други населени места; 

12. почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12; 
13. осигуряването на информация на обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15 чрез 

интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин; 
14. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, 

стъкло, хартия и картон на територията на съответната община; 
15. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места 

и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им. 
(4) В населените места с районно деление изградените площадки по ал. 3, т. 11 следва 

да съответстват най-малко на броя на районите, така че предлаганите услуги да бъдат 
достъпни за жителите на общината. 

(5) (В сила от 14.07.2014 г.) При неизпълнение изискванията на ал. 3, т. 11 
отчисленията по чл. 64 се увеличават с 15 на сто за периода до отстраняване на 
неизпълнението. 

9. Наредбата би следвало да се допълни с част от текстовете от чл. 20 от Закона. 
„Чл. 20. (1) Кметът на общината организира изпълнението на задълженията си за 

участие в системите за разделно събиране по чл. 19, ал. 3, т. 6, като сключва договори при 
условия и ред, определен с решение на общинския съвет, със: 

1. организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на 
глава пета, раздел III, и/или 
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2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по 

реда на глава пета, раздели I и II, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, 
рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на съответната община, 
и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за 
опазване на околната среда. 

(2) С договорите по ал. 1 се урежда разделното събиране на отпадъци от 
домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за 
обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм. 

(3) Кметовете на общини с районно деление могат да сключват договори с лицата по 
ал. 1, т. 1 и 2, за всеки район поотделно. 

(4) С договорите по ал. 1 се определят най-малко следните условия: 
1. изискванията към системата за разделно събиране на отпадъците от домакинствата, 

в т.ч. обслужвано население, вид, брой и разположение на съдовете и площадките за 
разделно събиране на отпадъците, честота на обслужване; 

2. количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на 
отпадъците от домакинствата и подобни отпадъци, както и условията и редът за отчитане на 
тяхното изпълнение;  

3. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на 
територията на съответната община; 

4. задълженията за предоставяне на информация на гражданите на съответната 
община по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и 
информационни кампании и работа с обществеността.” 

10. Чл. 8 от Наредбата  съответства с чл. 112 от Закона: 
„Чл. 112. (1) Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице 

контролира: 
1. дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, 

съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци; 
2. дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински 

и/или регионални депа; 
3. площадките за дейностите с ОЧЦМ; 
4. спазването на други изисквания, определени с наредбата по чл. 22. 
(2) Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на 

терените и последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци на 
територията на съответната община.” 

11. Чл. 9 от Наредбата трябва да отпадне – на територията на общината няма депо. 
12. Чл. 10 от Наредбата трябва да отпадне – не му е мястото в този раздел. 
13. Чл. 11 от Наредбата – може да остане. 
14. Чл. 12 от Наредбата трябва да отпадне – не му е мястото в този раздел. 
15. Чл. 13 да се допълнят задълженията на кмета на Общината. 
Следващите текстове в наредбата са обширно и добре оформени, разделени са 

отпадъците в отделни раздели, нямам забележки. 
Подробните предложения за промени в цитираните по-горе членове ще предоставя в 

писмен вид до края на седмицата и се надявам те да се разгледат при приемането на 
наредбата от общинския съвет като това се съобрази и с мнението на вносителя на 
докладната. 

3. Пламен Лашев: Колегите предложиха канкретни корекции в предложеният проект 
на Наредба № 15, според мен вносителят на докладната да ги съобрази и с коментар да се 
приеме, тъй като няма време за отлагане. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Предлагат ни се 
промени в рамките на бюджета поради обективни причини. Няма пречка да не ги приемем. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: Дали можем да правим актуализация на бюджета преди 
приключване на първото шестмесечие от годината?  
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2. Росица Димитрова: Няма пречка за такива корекции. Те могат да се правят по 

всяко време на годината, бюджетната рамка се променя само с приходи, а не с разходи и 
смятам, че не трябва да ви смущава нищо. 

По пета точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Предложената 
информациясе внася в срок. По-голям коментар да направят колегите от комисията по 
„Бюджет и финанси”, но предлагам да се приеме. 

Разисквания по пета точка не бяха направени. 

По шеста точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Предложението е за 
отдаване под наем – от нормативна гледна точка няма забележки от наша страна. Нека се 
приеме. 

Разисквания по шеста точка не бяха направени. 

По седма точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Предложението е 
за продажба на имот частна общинска собственост. В бюджета на общината трябва да 
постъпват средства, затова ви предлагам да приемем предложеният ни проект за решение. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 

1. Боян Симеонов: По тази точка аз ще гласувам „против”. Мотивите ми са 
обвиненията на кмета на общината в публични медии, че общинските съветници 
„разпродават” общинско имущество. Ако Кметът не ни се извини публично, аз лично при 
всяка продажба ще гласувам „против”. 

По осма точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Отново имаме 
предложение за продажба и от нормативна гледна точка няма проблем, но аз като колегата 
Боян Симеонов съм резервирана за продажбите по същата причина, която изказа колегата и 
също ще гласувам „против”. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 

1. Айдън Карамехмедов: Не виждам защо да не продадем имота. Нека колегите 
гласуват по съвест. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следното  
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 6 за условията и реда на съставяне, изпълнение и отчитане на общинския 
бюджет в община Две могили, област Русе. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 4 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проектите за 
поемане на общински дълг в община Две могили, област Русе. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема нова Наредба № 15 за управление на 
отпадъците на територията на община Две могили, област Русе с направените корекции, 
които предложи г-н Георгиев. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Промените по бюджета на Община 
Две могили към 30.04.2013 г. и актуализация на плана за капиталовите разходи за 2013 г. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Информацията за дейността на 
„Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили и Годишен финансов отчет за 2012 г. (баланс, 
отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал). 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „За” дава съгласието си да бъде проведен търг с 
явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, стопанисвана по реда на чл. 19 от 
ЗСПЗЗ в землището на с. Помен, Община Две могили. 

7. Комисията с 2 (два) гласа „За”, 2 (два) гласа „Против” и 3 (три) гласа 

„Въздържал се” не дава съгласието си да бъде продаден недвижим имот – частна 
общинска собственост с начин на трайно ползване „Друг вид нива” в землището на град Две 
могили. 

8. Комисията с 2 (два) гласа „За”, 2 (два) гласа „Против” и 3 (три) гласа 

„Въздържал се” не дава съгласието си да бъде продадено дворно място – частна общинска 
собственост в град Две могили. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.30 часа. 
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Подписали протокола: 
 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                          (Пламен П. лашев)                      (Айдън С. Карамехмедов)                        (Байчо П. Георгиев)            
 

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) 
 


