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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  
№ 6 

 

Днес, на 09.02.2012 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 Йорданка Тодорова – старши специалист „Общинска 
собственост, стопанска дейност, търговия и защита на потребителя”. 
 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. № 625/06.02.2012 г., 
относно: Предоставяне под наем на част от имот – частна общинска собственост в град Две 
могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 627/08.02.2012 г., 
относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска 
собственост за 2012 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 628/08.02.2012 г., 
относно: Приемане на Стратегия за управлението на общинската собственост в Община 
Две могили за мандат 2011 – 2015 година. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 629/08.02.2012 г., 
относно: Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост в село Помен. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 630/08.02.2012 г., 
относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Докладната записка е 
във връзка с инвестиционно намерение в общински имот стопанисван от фирма „Черни 
Лом 2008” ЕООД. Става дума за отдаване под наем на хале с площ от 96 кв.м. за направа на 
пункт за годишни технически прегледи на автомобили. Докладната записка е добре 
представена, но мисля, че не бива да се приема в този вид. Какво имам впредвид? Според 
учредителния договор при образуването на общинската фирма се дават правомощия на 
управителя на фирмата да отдава под наем собствеността, която стопанисва, така че 
считам, че Общинският съвет не следва да взема решение за провеждане на търг или 
конкурс за отдаване под наем. Такова решение може да вземе еднолично управителят на 
фирмата, като разбира се може да информира Кмета и Общинския съвет за решението си. 
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Считам, че ако приемем докладната в този вид има вероятност Областният управител да 
ни я върне за ново обсъждане. Тук аз ще гласувам „Въздържал се”.  

В разискванията по първа точка взеха участие:   
1. Боян Симеонов: Аз съм на противно мнение от това на г-н Георгиев. След като 

общината е собственик на тези имоти би следвало решението за разпореждането им да се 
одобрява от Общинския съвет. Аз ще подкрепя докладната записка на Кмета. 

2. Пламен Лашев: Инвестиционните намерения, с които се налага да вземем това 
решение ги одобрявам. В Община Две могили няма пункт за годишни технически 
прегледи. Така, че такъв вид дейност би била твърде полезна за населението на Общината. 
Какво, обаче мен ме смущава в случая? Предложената за наемане площ, според мен е 
твърде малка за такъв тип дейност, бих поставил въпроса дали ще се използва двора около 
сградите за паркинг на колите изчакващи да преминат такъв преглед. Според мен и срокът 
за отдаване е твърде малък с оглед намеренията на инвеститора. Ще подкрепя и г.н 
Георгиев в твърдението му за правото кой може да извърши това отдаване. 

По втора точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Предложена ни е 
програма за 2012 година за стопанисване на общинските имоти. В нея са засегнати и 
имотите, които подлежат на управление и разпореждане, такива които подлежат за 
учредяване на ограничени вещни права, такива, които ще се отдават под наем. Посочена е и 
прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи свързани с придобиването, 
управлението и разпореждането с имотите. Програмата съдържа необходимата 
информация, така че смятам, че можем да я приемем. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Байчо Георгиев: Запознах се добре с програмата. Приемам я като цяло с една 

забележка – в раздел ІІ, считам, че списъкът с имоти, които Общината има намерение да 
предложи за учредяване на ограничени вещни права, трябва или да отпадне или да се 
коригира. Тези земеделски земи са вече отдадени и не бива да се вписват като намерения. 
Освен това парите от отдаването им ги няма в таблицата за очаквани приходи.  

2. Йорданка Тодорова: За отдадените земи в раздел ІІ от програмата бих казала, че 
те наистина са отдадени под наем през 2011 година. Вписала съм ги защото наемната цена 
за тях не е платена напълно и съм преценила да го направя. Ако разбира се комисията го 
отчете за неправилно ще си коригирам докладната записка. Що се отнася за таблицата в 
раздел V – прогнози за очакваните приходи и разходи – наистина има известни неточности, 
което отчитам като грешка. Ще предложа нова информация в този раздел с коригираните 
стойности. 

По трета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Стратегията е за 
настоящия мандат. Това е широкообхватен документ, който изисква подробен прочит и 
анализ. Като цяло, считам че трябва да го приемем в този вид. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев: Стратегията е добре разработена. Забележката ми е само в 

намеренията за стопанисване на земеделските земи. Би следвало общинските земи да се  
комасират в по-големи парцели с цел по-доброто им стопанисване. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Става дума 
за отдаване под наем на помещение в село Помен. Спазени са изискванията на нашата 
наредба. Щом има проявен интерес нека се проведе търга и приеме решението. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 
По пета точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Става дума за 

продажба на общински имот в село Острица, който е ненужен и има проявен интерес към 
него. Спазени са процедурите по нормативна уредба и няма пречки да не вземем такова 
решение. 

Разисквания по пета точка не бяха направени. 
След приключване на разискванията, комисията прие следните  

 

С Т А Н О В И Щ А: 
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1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” и 2 (два) „Въздържал се” дава съгласие за 

предоставяне под наем на част от имот – частна общинска собственост в град Две могили. 
2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Програма за управление и 

разпореждане с имоти, общинска собственост за 2012 г. 
3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Стратегия за управлението на 

общинската собственост в Община Две могили за мандат 2011 – 2015 година. 
4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отдадена под наем 

част от имот – частна общинска собственост в село Помен. 
5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде продаден имот – 

частна общинска собственост. 
 

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) 


