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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  

№ 34 
Днес, на 19.06.2013 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 Николай Христов – Кмет на Общината, Кремена 
Любенова – зам.-кмет на Общината, 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 Иван Николае – Кмет на Кметство село Кацелово с 
вх. № 212/.....06.2013 г., относно: Изменение на Наредба № 7 на Общински съвет – Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 217/17.06.2013 г., 
относно: Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.12.2012 г. до 31.05.2013 г.  

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 219/17.06.2013 г., 
относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 30.06.2013 г. и актуализация на плана 
за капиталовите разходи за 2013 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 220/17.06.2013 г., 
относно: Промяна статута на общински имот от публична в частна общинска собственост. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 221/17.06.2013 г., 
относно: Промяна статута на общински имот от публична в частна общинска собственост. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 222/17.06.2013 г., 
относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в град Две могили, 
Община Две могили. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 223/17.06.2013 г., 
относно: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Докладната записка на Кмета 
на Кметство село Кацелово е за неизпълнение на някои от членовете на нашата наредба № 7. Ще 
помоля кметът на общината – Николай Христов да даде отговор, относно питането на г-н 
Николаев. След като минат разискванията аз ще оформя мнението си. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: За да може да разискваме по темата и установим причините ще трябва 
да изслушаме кмета на общината, но според мен ни е необходима и допълнителна информация – 
за бюджетитена кметствата по селата – параметри за миналата година и за тази година, защото 50 
% за заделяне от приходите изглежда малко висок процент. Аз си спомням, обаче че приехме 
промените в наредбата в тази си част без никой да е бил против и разискванеята тогава бяха много 
големи и то в правилна посока. Освен това искам да кажа, че по закон ние по-малко от 30 %не 
можем да не заделяме от този приход. 
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2. Николай Христов: Аз не съм подготвен да коментирам тази тема. Наистина 

текстовете в наредба № 7 не са изпълнени в тази си част, но според мен процентът е малко висок 
за заделяне от общинския бюджет за съответното кметство. 

3. Боян Симеонов: Аз ще бъда лаконичен и категоричен в защита на нашите решения в 
предишни периоди – имаме работеща наредба № 7, която не е изпълнена в дадената си част – 
Защо? Ако кметската институция не може да го направи или има нещо против нека това се види 
като инициатива от тяхна страна с постъпки пред нас за промяна в текстовете на наредбата. Иначе 
какво да кажа – не е изпълнено наше решение – призовавам да се направи, а за в бъдеще дали ще 
правим промени или не в наредбата, това ще се разбере. 

4. Байчо Георгиев: Предлагам конкретно в 30 дневен срок да задължим кмета на 
общината за следващото заседание на нашата комисия да подготви информация със специалисти 
от отдел „ФСД и управление на собствеността” и предложи конкретни възможности, начини и 
перспективи за действие, относно изпълнение на наредбата в тази си част, която коментираме. 

5. Пламен Лашев: Съгласен съм с предложението, ще го подложа на гласуване. 
По втора точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Предложен ни е за 

разглеждане отчетът за дейността на общинския съвет и неговите комисии, който е внесен в срок и 
предлагам да го приемем. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: Приемам отчета като цяло. Искам, обаче да направя едно предложение 
– призовавам председателите на комисии и членовете на съвета да прегледаме нормативната 
уредба на общинския съвет. Тя не е актуализирана вече две години, има наредби в които трябва да 
се направят промени съобразно промените в законодателството на страната. Призивът е и към 
общинската администрация да направи анализ с началниците на отделите си за тези наредби, 
които ги засягат и направят конкретни предложения за промени, които ние ще разглеждаме. 

По трета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Разисквания по тази докладна 
ние в нашата комисия можеше и да не правим. В началото обаче при приемане на дневния ред аз 
предложихда направим разисквания, защото не съм съгласен с конкретните промени в разходната 
част. Какво имам предвид? Предлага ни се да се прехвърлят едни средства, които ние гласувахме 
за кметствата по селата за капиталови разходи по 1000 лева на кметство, като се трансформират в 
друг разход. Не съм съгласен с това предложение, защо – когато приемахме бюджета на общината 
направихме промени в общинската администрация, вселдствие на което се спестиха пари, които 
ние с конкретно предложение заделихме именно за селата – по 1000 лева на кметство. Сега тези 
пари ще трябва да се използват за други нужди и ще се орежат. Няма да приема това предложение. 
Нека кметът на общината да намери други начини да прехвърли пари, но да остави тези средства – 
по 1000 лева на кметство. Има и други резерви, които могат да се намерят. Аз ще гласувам против 
промените. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Боян Симеонов: Наистина колегата тук е прав – нека се търсят други източници и тези 
пари да си останат.  

По четвърта точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Предложението е 
основателно, нека се приема. Става въпрос за полза, която е от обществено значение. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Отново става въпрос за 
промяната на статута на общински имот. Това също е от обществено значение, нека се приеме. 
Смущава ме обаче текстът на решението: „... от публична в частна общинска собственост пасище 
...”, но частно пасище няма. Нека отдел „Общинска собственост” да се посъветва с юристите на 
областна администрация и приемем текст на решение, съобразно законите в страната. 

Разисквания по пета точка не бяха направени. 

По шеста точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Да се приеме 
докладната, нека се отдава под наем. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: Нека намалим срока за отдаване под наем от 10 на 9 години от 
юридически съображения. 

По седма точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Става въпрос за отдаване под 
наем на общински имот за пчелин. Нека се приеме предложението, щом ще се развива стопанска 
дейност нямам нищо против. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 

1. Николай Христов: При мен има подадени три жалби срещу установяването на този 
пчелин. Трябва добре да помислим, защото там е жилищна територия. 
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2. Татяна Василева: Законът за ветеринарно – медицинската дейност позволява 

поставяне на пчелин в отдавания под наем имот и няма пречка за вземането на това решение. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „За” задължава кмета на общината в 30 дневен срок да 
подготви информация със специалисти от отдел „ФСД и управление на собствеността” и 
предложи конкретни възможности, начини и перспективи за действие, относно изпълнение на 
наредбата в частта, отнасяща се до докладната записка. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Отчет за дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.12.2012 г. 
до 31.05.2013 г.  

3. Комисията с 5 (пет) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се” не приема 

решението в частта „... за изменение на плана за капиталовите разходи, като отпаднат следните 
обекти: „Ремонт сграда кметство с.Батишница – 1000 лв.”, „Ремонт сграда кметство с.Бъзовец – 
1000 лв.”, „Ремонт сграда кметство с.Баниска - 1000 лв.”, „Ремонт сграда кметство с.Чилнов - 
1000 лв.”, „Ремонт сграда кметство с.Кацелово – 1000 лв.”, „Ремонт сграда кметство с.Помен – 
1000 лв.”, „Ремонт сграда кметство с.Каран Върбовка – 1000 лв.” 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” дава съгласие да бъде променен статута на 
общински имот от публична в частна общинска собственост. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „За” дава съгласие да бъде променен статута на 
общински имот от публична в частна общинска собственост. 

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

7. Комисията със 7 (седем) гласа „За” дава съгласие да бъде отдаден под наем имот 
частна общинска собственост. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.30 часа. 
 

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) 


