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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  

№ 4 
 

Днес, на 25.01.2012 г. от 9.00 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. Байчо Петров Георгиев – член. 

 4. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
 5. Татяна Димитрова Василева – член. 
           6. Боян Симеонов Иванов – член. 
 7. Стефка Райкова Пенчева – член. 

В работата на Комисията участие взеха Христина Димитрова Ефтимова – 
Председател на Общинския съвет и Иваничка Коева Янкова – ст. Специалист 
„Общинска собственост”. 
 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. № 
583/11.01.2012 г., относно: Преотстъпване правото на ползване на техническо 
оборудване на МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 
586/13.01.2012 г., относно: Предоставяне под наем на част от имот – публична 
общинска собственост в „Болница” село Баниска. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 
587/13.01.2012 г., относно: Предоставяне под наем на част от имот – публична 
общинска собственост в „Здравен дом” село Бъзовец. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 
593/16.01.2012 г., относно: Приемане на Програма за управление на Община Две 
могили за мандат 2011 – 2015 година. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 
595/16.01.2012 г., относно: Общински план за защита при бедствия и аварии на 
Община Две могили през 2012 г. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 
601/18.01.2012 г., относно: Учредяване право на ползване върху имот общинска 
собственост за устройване на постоянен пчелин. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Тази докладна 
записка се подава от Кмета на Общината във връзка с изпълнение на сключен 
договор и според Наредба № 14. В тези документи имуществото на МИГ трябва да 
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бъде преотстъпено в едномесечен срок, така че ние не можем да дадем 
отрицателно становище. 

В разискванията по първа точка взеха участие:   

1. Стефка Райкова: Към докладната записка е приложен и приемо-
предавателен протокол и договор. Видно е, че Общината няма как да не спази срока 
за предаване. 

2. Боян Симеонов: Аз считам, че докладната е напълно излишна във вида, в 
който е подадена. Община Две могили има сключен договор, тя трябва да го спази и 
няма за какво ние да даваме становище. Така, че аз ще се въздържа при гласуването. 

3. Христина Ефтимова: Аз също имам резерви по отношение на това дали е 
нужно докладната да бъде подадена или не. Затова направих запитване до Кмета на 
Общината и ми бе отговорено, че така е по-правилно във връзка с бъдещи проверки 
от страна на Сметната палата и други институции. 

По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Тук става 
въпрос за помещение в село Баниска, за което няма противоречия в наредби и 
закони да бъде отдадено под наем. Предложената сума е съобразена с нашата 
наредба, така че предлагам да дадем съгласието си. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

По трета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Тук сатава дума 
за подобно помещение в село Бъзовец. Какво, обаче прави впечатление тук – 
Общината има намерение да отдаде помещение за търговска дейност, а то по 
документи е здравен кабинет. Против съм също това да стане без търг или конкурс, 
защото така се нарушават правата на гражданите по отношение на стопанска-
инвестиционна дейност. Освен това, считам че предложената наемна зена е много 
ниска и не е съобразена с нашата наредба. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Боян Симеонов: Аз също считам, че това е обект за търговска дейност, 
която отдавайки се като такава е изключително печеливша и предложената наемна 
цена е ниска. Съгласен съм с г-н Георгиев, че без търг или конкурс тук не бива да 
мине. Така, че предлагам помещението да се отдаде при посочените от мен условия 
с месечен минимален наем от 50 лева. 

2. Иваничка Янкова: Оформила съм така докладната, изхождайки от чл. 14, 
ал. 6 и ал. 7 от ЗОС. Размерът на наема е съобразен с нашата Наредба № 7, но съм 
пропуснала едно изменение в нея, за което отчитам грешката си. Нека тук след 
необходимия коментар комисията предложи най-правилното решение и аз ще се 
съглася с него. Имайте в предвид, обаче че населението в селските райони все 
повече намалява и застарява. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Програмата, 
която ни се предлага в максимална степен копира програмата на предишното 
управление. Направени са само някои леки изменения. Липсва конкретика и заявени 
нови проекти. Като цяло ние не можем да дадем отрицателно становище и да не 
бъдем запознати. 

В разисквания по четвърта точка от дневния ред участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: Аз съм съгласен с г-н Лашев, Програмата има 
опознавателен и пожелателен характер. Аз имам конкретни въпроси към 
управлението на Общината за мандата, а именно: 

1. Ремонта на „Деската ясла”. 
2. Детските градини по селата. 
3. ОДК. 
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4. Спорта и развитието му. 
5. Финансирането на мероприятията по Културния календар за 2012 г. 
Считам, че тук трябва да вземем решение за преработване на програмата, като 

дадем срок на Кмета на Общината да го направи и тогава да ни я предложи за 
проемане. 

2. Боян Симеонов: Ние не можем да нареждаме на Кмета как да си прави 
програмата, той може само да ни запознае с намеренията си и след определен 
период от управлението да му търсим някаква отговорност дали са изпълнени. 
Предлагам да приемем програмата с опознавателен характер. 

3. Айдън Карамехмедов: Съгласен съм с г-н Симеонов. Имам само следната 
забележка. Периодиката в програмата е за много дълго време. Не приемам прогнози 
до 2020 година, считам, че трябва да се коригира за 2011 – 2015 година. 

По пета точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Този план ме 
зарадва с обширната информация, точното представяне на проблемите, заложените 
перспективи и приоритети. Нямам никакви забележки. Лицето което е изготвило 
плана заслужава моите похвали. Нека се приеме. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 

1. Татяна Василева: Запознах се със съдържанието на предложения 
документ. Г-жа Райкова е права, съветвам и други членове от общинсакта 
администрация да подават подобни документи. Предлагам да приемем 
предложението за решение. 

По шеста точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Докладната 
записка е за учредяване право на ползване на общински имот в село Острица за 
пчелин. Ние тук разглеждаме правомерно ли е решението, което трябва да вземем 
относно вида на отдаването под наем с коментар за размера на наема. Аз съм провел 
разговор с изготвилия докладната записка Нейхан Назиф и той ме увери, че 
съобразна ЗСПЗЗ и Закона за пчеларството имаме такова право. По отношение на 
наемната цена, има експертна оценка, така че нека се приеме решението във 
подадения вид. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 

1. Татяна Василева: Исканото в докладната записка е с цел производтвото на 
пчелни отводи и майки. Такива инициативи ние трябва да подкрепяме. По 
отношение на размера на наемната цена ще се произнесе комисията по „Бюджет и 
финонси”. Предлагам да вземем предложеното решение. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” предлага Докладната записка да се 
разгледа само с опознавателен харектер, ако Кмета на Общината не я оттегли на 
заседанието. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде предоставен 
под наем част от имот – публична общинска собственост в „Болница” село Баниска. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласието си да бъде 
предоставен под наем част от имот – публична общинска собственост в „Здравен 
дом” село Бъзовец, след провеждане на търг или конкурс при начална наемна цена 
от 50 лева на месец. 

4. Комисията със 6 (шест) гласа „за” и 1 (един) глас „Въздържал се” не 

приема Програма за управление на Община Две могили за мандат 2011 – 2015 
година, като предлага в тримесечен срок да бъде преработена и внесена отново за 
разглеждане. 
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5. Комисията с 7 (седем) гласа „за” приема Общински план за защита при 

бедствия и аварии на Община Две могили през 2012 г. 
6. Комисията с 7 (седем) гласа „за” дава съгласие за Учредяване право на 

ползване върху имот общинска собственост за устройване на постоянен пчелин. 
 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 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) 


