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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  

№ 52 
Днес, на 23.05.2014 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 взе 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. № 187/23.04.2014 г., 
относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Група общински съветници от ПП „Герб” с вх. 
№ 199/14.05.2014 г., относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 8 за 
символиката, за именуване и преименуване на улици, обекти с общинско значение и за 
паметниците  и другите възпоменателни знаци на територията на община Две могили, област 
Русе. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 207/19.05.2014 г., 
относно: Продажба на „Друга изкуствена водна площ” – частна общинска собственост в с. 
Кацелово. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 208/19.05.2014 г., 
относно: Продажба на „Друг вид нива” – частна общинска собственост в град Две могили. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 209/19.05.2014 г., 
относно: Продажба на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 210/19.05.2014 г., 
относно: Учредяване на право на ползване върху имот общинска собственост за устройване 
на постоянен пчелин. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 211/19.05.2014 г., 
относно: Обособяване на самостоятелен поземлен имот с начин на трайно ползване 
„Рибарник”. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 212/19.05.2014 г., 
относно: Обособяване на самостоятелни поземлени имоти с начин на трайно ползване 
„Друга селскостопанска територия” и „Местен път” от имот № 000097 – пасище, мера. 
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9. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 213/19.05.2014 г., 

относно: Промяна на начина на трайно ползване на част от ПИ 000139 – пасище, мера по 
картата на възстановената собственост на землището на село Острица. 

10. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 220/19.05.2014 г., 
относно: Информация за състоянието на гробищните паркова на територията на Община Две 
могили, съгласно изискванията на Наредба № 22 за управлението и поддържането на 
гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници на територията на Община 
Две могили, област Русе. 

11. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 205/19.05.2014 г., 
относно: Изменение на Решение № 32 по Протокол № 4/23.12.2011 г., във връзка с  
определяне на  представител на Община Две могили в Общото събрание на Многопрофилна 
болница за активно лечение – Русе АД. 

По първа точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Искането за промяна на 
тази наредба е с цел създаване на по-голяма справедливост за клиентите, които посещават 
туристическите обекти в Общината. Мотивите на вносителя са основателни и аз ги приемам, 
като моля колегите да ме подкрепят и да приемем предложеното ни решение. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Айдън Карамехмедов: Уважаеми колеги, наистина при приемане на този текст от 
тази наредба сме допуснали известна неточност, с което затрудняваме работата на 
служителите стопанисващи тези обекти. В интерес на развитието на туристическия бизнес в 
Общината е добре да приемем предложението. 

По втора точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Предложението на 
колегите от ПП „Герб” бе разгледано и в комисията по образование. Аз го приемам като 
израз на отговорно управленско поведение , мотивите, които поставят са ясни. Моето лично 
мнение е празникът на града да остане м. август, но през 5 години (на кръгла годишнина), а 
панаира да си остане през м. май всяка година. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Боян Симеонов: С докладната записка, ние вносителите от ПП „Герб” посочваме 
ясни мотиви за промяната, която искаме. Надяваме се да ни подкрепите. 

2. Байчо Георгиев: Според мен, не е редно да се пренебрегва общественото мнение 
по този въпрос. Според гражданите има разнопосочни мнения по този въпрос. Най-доброто 
решение, според мен е да се направи Обществено обсъждане , което не изисква средства и 
същевременно затвърждава ролята на населението за вземане на решения по важни въпроси 
на града. Нека се допитаме до населението, има достатъчно време за това. 

По трета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Няма нищо лошо да се 
продава, но не може ли да се отдаде под наем. Все пак става дума за приблизително 19 дка 
земеделска земя. Аз съм против продажбата. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Считам, че 
малко трябва да намалим продажбите. Най-лесно е да се продава за да се запълнят дупките в 
бюджета, но аз съм против. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

По пета точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Следвайки 
затвърждаващото се мнение на колегите, относно продажбите, считам за разумно и този 
имот да не се продава на този етап. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

По шеста точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Съгласно закона за 
пчеларството и с желание за подпомагане на частния бизнес, особено за такива екологични 
проекти е необходимо да подкрепим предложението. Аз съм ЗА. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

По седма точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Става въпрос за 
подкрепа на дребен бизнес. Предлагам да подкрепим предложението. 

Разисквания по седма точка нямаше. 
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По осма точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: От намеренията заявени 

от управителя на фирмата за извършване на определени инвестиции става ясно, че ако ние не 
променим НТП ще попречим на намеренията, а не бива това да става. Нека подкрепим 
предложението, аз съм ЗА. 

Разисквания по осма точка нямаше. 

По девета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Докладната записка е 
идентична с предходната. Ника се приеме. 

Разисквания по девета точка нямаше. 

По десета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Информацията, която ни 
се предлага е подадена в срок и с необходимата пълнота. Става въпрос за състоянието на 
гробищата съобразно нашата наредба. Няколко пъти през годините отлагахме изпълнението 
на наредбата и за жалост и от тази информация се разбира, че наредбата не е изпълнена на 
100 % от сегашното управление. Посочват се мотиви за това, но не се казва нищо, обаче кога 
ще се вземат мерки за изпълнението. Въпреки това аз съм склонен да приема информацията, 
макар и с известна критичност. 

В разискванията по десета точка участие взеха: 

1. Татяна Василева: Колегата е прав, има неща, които са важни за гробищните 
паркове, посочени в Наредба № 22 – снабдяването с вода, ограждането, оформяне на алеите 
и ритуалните зали. Очаквах да видя мерки, с които да се изпълнят изискванията по 
наредбата, които не са изпълнени. Ще приема информацията с резерви. 

По единадесета точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Предложението 
на Кмета на Общината е правилно, нека се приеме. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 
 

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. № 187/23.04.2014 г., относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 
предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две могили, 
област Русе. 

2. Комисията с 1 (един) глас „За”, 3 (три) гласа „Против” и 3 (три) гласа 

„Въздържал се” не приема Докладна записка от Група общински съветници от ПП „Герб” с 
вх. № 199/14.05.2014 г., относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 8 за 
символиката, за именуване и преименуване на улици, обекти с общинско значение и за 
паметниците  и другите възпоменателни знаци на територията на община Две могили, област 
Русе. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „Против” не приема Докладна записка от 
Николай Христов с вх. № 207/19.05.2014 г., относно: Продажба на „Друга изкуствена водна 
площ” – частна общинска собственост в с. Кацелово. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „Против” не приема Докладна записка от 
Николай Христов с вх. № 208/19.05.2014 г., относно: Продажба на „Друг вид нива” – частна 
общинска собственост в град Две могили. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „Против” не приема Докладна записка от 
Николай Христов с вх. № 209/19.05.2014 г., относно: Продажба на дворно място – частна 
общинска собственост в град Две могили. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 210/19.05.2014 г., относно: Учредяване на право на ползване върху имот 
общинска собственост за устройване на постоянен пчелин. 

7. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 211/19.05.2014 г., относно: Обособяване на самостоятелен поземлен имот с 
начин на трайно ползване „Рибарник”. 

8. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 212/19.05.2014 г., относно: Обособяване на самостоятелни поземлени имоти 
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с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия” и „Местен път” от имот № 
000097 – пасище, мера. 

9. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 213/19.05.2014 г., относно: Промяна на начина на трайно ползване на част 
от ПИ 000139 – пасище, мера по картата на възстановената собственост на землището на 
село Острица. 

10. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 220/19.05.2014 г., относно: Информация за състоянието на гробищните 
паркова на територията на Община Две могили, съгласно изискванията на Наредба № 22 за 
управлението и поддържането на гробищните паркове, погребването и пренасянето на 
покойници на територията на Община Две могили, област Русе. 

11. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 205/19.05.2014 г., относно: Изменение на Решение № 32 по Протокол № 
4/23.12.2011 г., във връзка с  определяне на  представител на Община Две могили в Общото 
събрание на Многопрофилна болница за активно лечение – Русе АД. 

 

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) 
 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        

 

_____________ (А. Карамехмедов) 


