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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  
№ 36 

Днес, на 22.07.2013 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 и Йорданка Тодорова от отдел „Общинска собственост”. 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни пречки, 
единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 260/12.07.2013 г., относно: Промяна 
статута на общински имот от публична в частна общинска собственост. 

2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 262/12.07.2013 г., относно: Отдаване под 
наем на имот частна общинска собственост в село Бъзовец, община Две могили. 

3. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 271/15.07.2013 г., относно: Върнато за 
ново разглеждане наше Решение № 416 по Протокол № 27/27.06.2013 г. 

4. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 272/15.07.2013 г., относно: Върнато за 
ново разглеждане наше Решение № 417 по Протокол № 27/27.06.2013 г. 

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 273/15.07.2013 г., относно: Обособяване 
на самостоятелен урегулиран поземлен имот в кв. 31 по плана на село Могилино. 

6. Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 268/15.07.2013 г., относно: Приемане на 
Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две могили за периода от 01.01.2013 г. 
до 30.06.2013 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Предложението на 
администрацията е да се промени статута на имот от публична в частна общинска собственост. 
Става въпрос за имот в село Могилино. Мотивите за това имотът да стане частва общинска 
собственост вероятно са породени от факта да може ръководството по-лесно да се разпорежда с 
него, а именно вероятна продажба или отдаване под наем. Според мен няма нищо лошо в това, 
така че да се приеме предложението. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 
По втора точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Предлага ни се за решение 

отдаването под наем на общински имот, а именно: сградата на бившето училище в село Бъзовец. 
Има постъпило инвестиционно предложени от страна на фирма „Пирин турс” ООД град София. 
Мен лично ме смущава самото предложение, което се прави пред нас – отдаване под наем без ясни 
условия и ангажименти от страна на фирмата наемател. Смущава ме също и срокът, за който се 
отдава под наем – 10 години. Според мен е по-добре отдаването да стане не чрез търг, а чрез 
публично – оповестен конкурс, като в условията за провеждане на конкурса се посочат какви ще 
са задълженията на наемателя – разкриване на нови работни места, какъв е вида на инвестицията, 
срока на самата инвестиция, което според мен е по-правилно. Вносителят на докладната записка 
не присъства в момента на нашето заседание и аз ще гласувам резервирано, защото искам да ми се 
обяснят намеренията му и след по-обстойно разискване да вземем правилното решение. 
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В разискванията по втора точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев: Подкрепям колегата лашев, но според мен проблемът касае по-

обстойно разискване с оглед вземане на правилно решение. Нека да дадем отсрочка, като се 
организира ново заседание на комисията в сряда (24.07.2013 г.), като изслушаме какво има да ни 
каже кметът на Общината. 

2. Йорданка Тодорова: Аз мога да ви кажа, че не съм присъствала на преговорите между 
кмета на общината и потенциалния инвеститор. Незнам защо той иска да наеме имотът, но като 
цяло подкрепям предложението на кмета за провеждането на публичен търг с явно наддаване, в 
което няма нищо смущаващо, но щом комисията иска по-обстойно разглеждане нека го направи. 

По трета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Предлагам да разгледаме 
едновременно тази и следващата докладна записка. Върнати са две наши решени, които трябва да 
преразгледаме, нека изслушаме г-жа Тодорова какво ще ни каже. 

В рзискванията по трета точка участие взеха: 
1. Йорданка Тодорова: Тук става въпрос за допусната техническа грешка при издаване на 

нормативен документ от поддържащата фирма. Имам уверението, че тези документи ще бъдат 
коригирани. Разбрах, че ще има ново заседание на комисията в сряда и дотогава тези документи 
ще ги представя и предполагам, че ще отмените решенията си. 

По пета точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Предложението се представя 
правилно, няма мотиви за коментар и особенни мнения да не се приема. Нека приемем докладната 
записка. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 
По пета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Много добър доклад, 

общественият посредник много отдавна е доказал, че си върши добре работата. Нямам забележки 
нека се приеме. 

Разисквания по пета точка не бяха направени. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „За” дава съгласие за Промяна статута на общински 
имот от публична в частна общинска собственост. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „Против” не дава съгласие да бъде отдаден под наем 
на имот частна общинска собственост в село Бъзовец, община Две могили, като разглеждането на 
докладната записка се отлага за 24.07.2013 г., когато ще се свика ново заседание на комисията. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” отменя свое Решение № 416 по Протокол № 
27/27.06.2013 г. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” отменя свое Решение № 417 по Протокол № 
27/27.06.2013 г. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „За” дава съгласие за Обособяване на самостоятелен 
урегулиран поземлен имот в кв. 31 по плана на село Могилино. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Отчет за дейността на обществения 
посредник при Община Две могили за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. 

 

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) 
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Секретар   на   комисията: 

        
_____________ (А. Карамехмедов) 


