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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  

№ 38 
Днес, на 14.08.2013 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, Христина 
Димитрова Ефтимова – Председател на Общинския съвет и Марийка Андреева – Директор 
Дирекция «ФСД и управление на собствеността». 

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

единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Отчет от Николай Христов с вх. № 291/02.08.2013 г., относно: 
Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския дълг 
за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. на Община Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 299/12.08.2013 г., 
относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 31.08.2013 г. и актуализация на плана 
за капиталовите разходи за 2013 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 300/12.08.2013 г., 
относно: Учредяване право на преминаване през общински имот и/или изработване на ПУП – 
ЧИПР между УПИ І-500 в кв. 31 по плана на село Батишница. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 307/13.08.2013 г., 
относно: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец за първото 
шестмесечие на 2013 година и проблемите, които стоят пред него. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 308/13.08.2013 г., 
относно: Промяна статута на част от общински имот от публична в частна общинска собственост. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 309/13.08.2013 г., 
относно: Промяна статута на част от общински имот от публична в частна общинска собственост. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 310/13.08.2013 г., 
относно: Учредяване възмездно право на ползване чрез публично оповестен конкурс на имот 
частна общинска собственост в село Бъзовец, община Две могили. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Стоян Гецов с вх. № 301/12.08.2013 г., относно: 
Изменение на Решение № 348 по Протокол № 24/22.03.2013 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Представен ни е отчет 
съобразно нашето решение за това. Отчетът е направен във необходимият вид и пълен като 
информация. Моят анализ за данните в отчета е че изпълнението по приходната част е по-добро 
отколкото този за 2012 г. в проценти. В разходната част, обаче процента спрямо периода за 2012 г. 
е по-голям, което буди известно притеснение. Инвестиционната програма също е по-слаба от тази 
в периода за 2012 г. Просрочените задължения не са много. Аз ще подкрепя приемането на отчета. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Христина Ефтимова: Обсъждайки отчета имам два въпроса: 
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На първо място – в т. 6 от решението ни за бюджета гласувахме 5 000 лева за 

подпомагане на РПУ Две могили. Разбрахме, че тези средства са се давали всеки месец до сега, но 
сега вече не е така. Това вярно ли е? 

На второ мялто – при приемането на бюджета на общината гласувахме средства за ремонт 
на градския пърк – такъв ремонт ще бъде ли осъществен или не? 

2. Николай Христов: 

Съобразно гласуваният бюджет средствата за подпомагане на РПУ град Две могили ние 
отпускахме до сега ежемесечно. След сформиране на новото правителство на РБългария, 
поискахме с допълнително писмо до Министъра на вътрешните работи дали такова субсидиране е 
правилно, защото имаше изявление, че това е незаконно. Все още очакваме да получим отговор и 
ако той е положителен ще продължим да подпомагаме полицията. По отношение на ремонта на 
парка зад площада – ремонт ще има, но в момента сме в процес на проектни предложения, за което 
ще ви информирам своевременно. 

По втора точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Тази докладна записка трябва 
по-скоро да се разгледа по-обстойно от бюджетната комисия. Предлагат ни се промени по 
бюджета , което е нормално в процеса на работа през годината. Нещата се променят, парите 
необходими за определена дейност не винаги можем да ги предвидим точно. Ще подкрепя 
предложението без повече коментари. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Става въпрос за 
установяване на по-точни граници на общински имот с цел изправяне на граници и парцелиране 
на имоти. Става въпрос за помещение от 80 кв.м., което може да се отдаде под наем (възмездно 
право на ползване) или да се закупи. При вторият вариант трябва да се изработи ПУП, да се 
промени статута и т.н. Желанието на г-н Ферзов е за закупуване на имота, така че според мен 
трябва да приемем втория вариант на решение, който е за закупуване. Предлагам ви да гласуваме 
вторият вариант на решение. 

Рзисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Представената 
информаци е по приетият от нас график и е по установеният ред. Няма какво да коментираме, 
затова ви предлагам да я приемем. 

Рзисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета и шеста точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Става въпрос за 
земя, която е общинска собственост под клетките на МТЕЛ в землището на село Каран Върбовка и 
Кацелово. Сега се иска промяна на статута на части от имотите. Площа е малка, така че ви 
предлагам да приемем предложението, като в последствие ще се отдаде под наем или ще се 
продаде – за това допълнително ще вземем решение. 

Рзисквания по пета и шеста точка не бяха направени. 

По седма точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Отново разглеждаме 
желанието за инвестиция в нашата община. Инвестиционните намерения са отправени към 
училището в село Бъзовец, като въпросният инвеститор иска да го вземе под наем да по-дълъг 
период от време. Тук, обаче ни се предлага публично оповестен конкурс за срок от 10 години. 
Няма ли възможност това да стане за по-дълъг период от време? Ако няма възможност, то тогава 
защо докладната записка ни се предлага в този вариант? 

В рзискванията по седма точка участие взеха: 

1. Николай Христов: 

Ако трябва да се отдава под наем имотът за по-дълъг период от време, това може да стане 
само и единствено като се проведе процедура по концесия. Този вариант е дълъг във времето, а 
също така и доста скъп, затова не го предлагаме. Имотът или трябва да се продаде или да се отдаде 
под наем за срок от 10 години. 

2. Христина Ефтимова: 

Аз предлагам заедно с г-н Георгиев да проверим какви са всички възможности и дали няма 
някакъв друг вариант и ако има да го използваме. Нека още малко помислим и поработим и 
другата седмица вземем решение в ново заседание на комисията. 

По осма точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: В началото на годината 
намалихме заплатата на Кмета на Общината, поради слабата му работа, а сега група общински 
съветници искат отново да я възстановят. Аз съм резервиран и ще оставя мнението на колегите и 
тогава ще взема решение. 

В рзискванията по осма точка участие взеха: 

1. Стефка Райкова: 
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Аз ще гласувам „Против” приемането на това решение. 
2. Байчо Георгиев: 

И аз съм „Против”. 
3. Пламен Лашев: 

Аз също съм „Против”. 
4. Боян Симеонов: 

Аз също ще гласувам „Против”. 
5. Татяна Василева: 

Ще гласувам „Против” докладната записка. 
6. Айдън Карамехмедов: 

Аз ще гласувам „За” приемането на това решение. Нека се опитаме в интерес на работата 
да намерим някакъв консенсус, като направим необходимия компромис. 

7. Юсеин Юсеинов: 

Аз също ще гласувам „За”. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема отчета за изпълнението на бюджета, 
извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския дълг за периода от 01.01.2013 г. 
до 30.06.2013 г. на Община Две могили. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” дава съгласие да бъдат направени Промени по 
бюджета на Община Две могили към 31.08.2013 г. и актуализация на плана за капиталовите 
разходи за 2013 г. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” дава съгласие да бъде учредено право на 
преминаване през общински имот и/или изработване на ПУП – ЧИПР между УПИ І-500 в кв. 31 по 
плана на село Батишница, като се приеме вторият вариант от предложените решения.. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Информация за резултатите от дейността 
на Кмета на Кметство село Бъзовец за първото шестмесечие на 2013 година и проблемите, които 
стоят пред него. 

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

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

7. Комисията със 7 (седем) гласа „За” дава съгласие да бъде учредено възмездно право 
на ползване чрез публично оповестен конкурс на имот частна общинска собственост в село 
Бъзовец, община Две могили, като прави предложение да се направи допълнително проучване на 
въпроса за оформяне на окончателно становище. 

8. Комисията с 2 (два) гласа „За” и 5 (пет) гласа „Против” не дава съгласие да бъде 
изменено Решение № 348 по Протокол № 24/22.03.2013 г. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 9.30 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) 


