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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  

№ 51 
Днес, на 16.04.2014 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. Боян Симеонов Иванов – член. 
4. Стефка Райкова Пенчева – член. 
5. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
6. Байчо Петров Георгиев – член. 
7. Татяна Димитрова Василева – член. 

 В работата на Комисията участие взеха Мариета Петрова – Секретар на Общината и 
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 Николай Христов с вх. № 141/18.03.2014 г., 
относно: Приемане на Наредба № 7 за реда за придобиване право на собственост и на 
ограничени вещни права, за предоставяне за управление под наем и разпореждане с имоти и 
вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 142/18.03.2014 г., 
относно: Приемане на Наредба № 16 за условията и реда за упражняване на правата на 
собственост на Община Две могили в търговски дружества с общинско участие в капитала, 
за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за 
съвместната дейност на Община Две могили, област Русе. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 169/14.04.2014 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство” село Помен. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Александър Иванов с вх. № 170/14.04.2014 г., 
относно: Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили и Годишен 
финансов отчет за 2013 г. (баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци и 
отчет за собствения капитал). 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 171/14.04.2014 г., 
относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Общината и 
Кметовете на Кметства. 

По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: предложената ни 
наредба се предлага като наследство на стара такава. Старата е доста пъти променяна, така че 
е нормално да се предложи нова. Има някои забележки, които считам, че в процеса на 
обсъждането ще отстраним и ще я приемем. Моята забележка е в чл. 5 от наредбата - % 
който остава за съответното населено място да бъде 30 %. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Боян Симеонов: И аз имам забележка в този текст – считам, че трябва текста да 
бъде „този който стопанисва имотите” и процентът да бъде 50 %, или да остане стария текст, 
но процента да е 30 %. 
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2. Мариета Петрова: Текстът, който аз предлагам в този член не противоречи на 

закона, а той там най-много е 30 %. Аз мисля, че общинските съветници могат да определят 
и по-висок процент при всяко конкретно решение за отдаване под наем или за продажба. 

3. Христина Ефтимова: Аз също имам някои забележки, които искам да обсъдим: 
На първо място – наименованието на наредбата, според мен е много дълго. Комисията 

се обедини от наименованието на наредбата да отпадне текста „за придобиване право на 
собственост и на ограничени вещни права”. 

На второ място – в чл. 24, ал. 3 – промяна „ до мандата на общински съвет”. 
На трето място – в чл. 29 да се добави съобразно Закона за политическите партии и 

промяна в преложение 1 в тарифата – за политическа дейност – 0.50 лева на кв.м. 
На четвърто място – в чл. 47 – коментар дали е добре. Нека остане така. 
На пето място – в чл. 72, ал. 1 – дали да я има думата „примерни условия” – да остане 

без промяна. 
И на последно място – в глава осма текста от ал. 1 „общински рибарници” да се 

добавят навсякъде по-надолу. 
По втора точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Тази наредба като 

предходната е по-добре да ни се предложи направо нова, а не да се правят изменения. Аз 
лично нямам забележки и предлагам да я приемем без промени. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

По трета точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Тук трябва да изберем 
временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство село Помен, докато бъдат насрочени 
избори от ЦИК. Изборът, който ще направим е след направени консултации в селото, така че 
мисля че е правилен. Да се приеме. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

По четвърта точка от дневния ред докладва пламен Лашев: Дейността на тази 
фирма е от обществено значение, така че трябва да подходим с отговорност към приемането 
на отчета й. Отчета е представен добре, има препоръки и намерения за бъдеща дейност, 
поради което ви предлагам да го приемем. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва ..........: Предлагат се нова заплата на кмета 
на Общината и на Кметовете на Кметства по населени места, което е на база постановление 
на министерския съвет. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 

1. Боян Симеонов: Аз предлагам заплатата на Кмета на Общината да остане 1 462 
лева, а на кметовете на населените места да се увеличат заплатите, така както е 
предложението по докладната записка. 

2. Байчо Георгиев: Заплатата на кмета на Общината и сега е 1 462 лева, ние я 
намалехме и в момента вървят дела, така че аз предлагам да не се увеличава. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 141/18.03.2014 г., относно: Приемане на Наредба № 7 за реда за 
придобиване право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 
управление под наем и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две 
могили, област Русе с направените предложения. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 142/18.03.2014 г., относно: Приемане на Наредба № 16 за условията и реда 
за упражняване на правата на собственост на Община Две могили в търговски дружества с 
общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за 
сключване на договори за съвместната дейност на Община Две могили, област Русе. 
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3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 

Христов с вх. № 169/14.04.2014 г., относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността 
„Кмет на Кметство” село Помен. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Александър 
Иванов с вх. № 170/14.04.2014 г., относно: Информация за дейността на „Черни Лом 2008” 
ЕООД, град Две могили и Годишен финансов отчет за 2013 г. (баланс, отчет за приходи и 
разходи, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал). 

5. Комисията с 3 (три) гласа „За” и 4 (четири) гласа „Против” не приема т. 1.1. и 
със 7 (седем) гласа „За” приема т. 1.2. и 1.3. по Докладна записка от Николай Христов с вх. 
№ 171/14.04.2014 г., относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на 
Общината и Кметовете на Кметства  

 

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) 


