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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  

№ 39 
Днес, на 21.08.2013 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. 

 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. № 316/20.08.2013 г., 
относно: Откриване на процедура за концесия на общинска сграда в село Бъзовец, 
Община Две могили, област Русе. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 318/21.08.2013 г., 
относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот частна 
общинска собственост. 

По първа точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Тук става 
въпрос за едно ново решение съобразно изискването на кандидата. Това е възможността за 
по-дълъг период от време на наемане на помещението. Нека се подготвят документите. 
Предлаганите предварителни условия ни удовлетворяват. Предлагам да приемем 
предложението. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Боян Симеонов: Става въпрос за решение по откриване на концесия и щом 
кандидатът за концесиониране има такова желание ще го направим. Това е предварително 
решение, с което се тръгва по път, който е в интерес и на вдете страни. 

2. Байчо Георгиев: За по-дълъг период от време отдаване под наем само това е 
възможността. Щом ни се предлага това решение и то е съгласувано с кандидата, нека се 
приеме. 

По втора точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: С тази докладна 
записка ни се предлага да вземем решение, с което да решим проблема с храненето на 
голяма част от учениците в СОУ град Две могили. Обществената поръчка за доставка на 
храна е спечелена от фирма от друга община и ние трябва да осигурим помещение за 
хранене на учениците. Имаме необходимата база, не можем да решим друго, освен да 
осигурим помещение – нали там ще се хранят нашите деца. Въпросът е безвъзмездно 
право на ползване ли да бъде или друг начин-тук трябва да се реши. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Боян Симеонов: Според мен не е правилно да се учредява безвъзмездно право 
на ползване. Мисля, че е по-добре да предложим на Кмета на Общината да предостави 
стола за ползване със своя заповед, като поеме поддръжката-почистване и поддържане на 
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помещението. Нека Кметът със своя заповед да осигури достъп до помещението на 
спечелилата търга фирма без да се заплаща наем или друг вид разход. 
 

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 да бъде открита процедура 
за концесия на общинска сграда в село Бъзовец, Община Две могили, област Русе. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” не дава съгласие да бъде учредено 
безвъзмездно право на ползване върху част от имот частна общинска собственост, като 
приема предложението на г-н Боян Симеонов за осигуряване достъп до помещението на 
спечелилата търга фирма. 

 

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) 


