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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  
№ 54 

Днес, на 19.06.2014 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 Николай Христов – Кмет на Общината, 
Кремена любенова – зам.-кмет на Общината, Христина Димитрова Ефтимова – Председател 
на Общинския съвет, Иван Николаев – Кмет на Кметство село Кацелово и Йорданка 
Тодорова – отдел Общинска собственост в Общината. 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Христива Ефтимова с вх. № 249/16.06.2014 г., 
относно: Върнато за ново разглеждане Решение № 645 по Протокол № 39/30.05.2014 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христива Ефтимова с вх. № 250/16.06.2014 г., 
относно: Върнато за ново разглеждане Решение № 648 по Протокол № 39/30.05.2014 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Областният управител е 
върнал решението ни за ново разглеждане въз основа на жалба от Кмета на село Кацелово. 
Нека чуем мотивите му и тогава вземем решение. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Иван Николаев: Обжалвах решението по няколко причини:  
1. Данъчната оценка на имота е направена непосредствено преди решението и на 

имота му е променено предназначението неправилно. 
2. В имота има дървета – тополи, които не са включени в цената при продажбата. 
3. Мнението ми е да се отдаде под наем, а не да се продава и ако се продава нека 

средствата, които ще са за кметството да бъдат повече от 15 %. 
2. Йорданка Тодорова: Наистина акта е съставен през м. април, но това е направено 

правилно – това не е язовир, в него няма вода. Нашите мотиви са правилни. 
3. Байчо Георгиев: При условие, че в имота има дървета (тополи) тук ние не можем 

да ги оценим. Нека сега отменим решението си, а по-късно след направен анализ да се 
предложи ново решение за наем или продажба. 

4. Айдън Карамехмедов: Аз ще помоля общинското ръководство за вбъдеще да 
запознава местните кметове по-рано, а не ние да вземаме решения, местният кмет да не е 
запознат и да ни се връщат решения. По този начин ние меко казано се излагаме. 

По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Става въпрос за 
техническа грешка, при което решението за отдаване е с по-ниска цена от данъчната оценка. 
Тук промяната е лесна – можем да изменим т. 2 от решението, а именно: 
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„2. Определя цена за правото на ползване в размер на 600 (шестстотин) лева, или 120 

(сто и двадесет) лева годишно.” 
Разисквания по втора точка не бяха направени. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „За”, 2 (два) гласа „Против” и 1 (един) глас 
„Въздържал се” приема Докладна записка от Христива Ефтимова с вх. № 249/16.06.2014 г., 
относно: Върнато за ново разглеждане Решение № 645 по Протокол № 39/30.05.2014 г. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Христива 
Ефтимова с вх. № 250/16.06.2014 г., относно: Върнато за ново разглеждане Решение № 648 
по Протокол № 39/30.05.2014 г., като дава съгласие да бъде изменена т. 2 от решението, а 
именно: „Определя цена за правото на ползване в размер на 600 (шестстотин) лева, или 120 
(сто и двадесет) лева годишно.” 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 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) 


