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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  

№ 63 
Днес, на 17.12.2014 г. от 8.00 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. Стефка Райкова Пенчева – член. 
4. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
5. Байчо Петров Георгиев – член. 
6. Татяна Димитрова Василева – член. 
Отсъства: Боян Симеонов Иванов – член. 

 В работата на Комисията участие взеха Николай Христов – Кмет на Общината и 
Кремена Любенова – зам.-кмет на 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 Пламен Лашев с вх. № 493/15.12.2014 г., 
относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 762 по Протокол № 47/28.11.2014 
г. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Във връзка с 
получената в Общинският съвет заповед  № 3-95-00-981/11.12.2014 г. на Областен 
управител на област Русе, с която е върнато за ново обсъждане наше Решение № 762 по 
Протокол № 47/28.11.2014 г., изготвих настоящата докладна записка. Предлагам, сега тя 
да бъде обсъдена в комисията и разгледана като извънредна точка на предстоящото ни 
заседание в град Дряново. 

Областният управител на област Русе счита, че взетото решение е 
незаконосъобразно, тъй като „…. Общински съвет – Две могили е нарушил императивната 
разпоредба на чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за водите и чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост. Посочил е, че „…водите и водните обекти, в това число естествените извори, 
езера и блата, които са разположени на земи – общинска собственост и не са води и водни 
обекти държавна собственост…” са публична общинска собственост. Актът за частна 
общинска собственост № 110 е съставен та 24.03.1999 г., а Закона за водите е обнародван 
на 27.07.1999 г., в сила от 28.01.2000 г. Това от своя страна не променя факта, че с 
обнародване и влизане в сила на Закона за водите статута не се е променил, като имот № 
000096 по КВС на село Острица, с НТП „Рибарник”, е бил и е публична общинска 
собственост. Като такъв той не може да бъде отчуждаван и да се прехвърля в собственост 
на трети лица. Считам, направените констатации в Заповед № 3-95-00-981/11.12.2014 г. на 
Областен управител на област Русе за основателни. По тази причина, предлагам да 
отменим решението си. Въпреки това мое лично мнение, в докладната записка съм 
предвидил и втора възможност – да си потвърдим решението. Но искам да чуя вашето 
мнение. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
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1. Айдън Карамехмедов: Считам изложените мотиви в заповедта от Областния 

управител за основателни, поради което аз ще гласувам „за” отмяна на решението ни. 
2. Татяна Василева: Мотивите може да са основателни, но фирмата която иска да 

закупи рибарника възнамерява да инвестира няколко милиона в този имот. Сега като са 
там под наем, може би ще спрат проектите, които възнамеряваха да реализират. 

3. Юсеин Юсеинов: Предлагам да си отменим решението. Няма нужда да отиваме 
на дело. 

4. Пламен Лашев: От това, което чух, разбирам, че се обединяваме около първото 
предложение в докладната записка – да си отменим решението. Така ли е? Така. Добре, 
кой ще докладва по тази точка. 

5. Стефка Райкова: Нека да докладва Байчо Георгиев. 
6. Байчо Георгиев: Нямам нищо против. Ще докладвам по тази точка. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „За” Предлага да бъде отменено Решение № 762 
по Протокол № 47/28.11.2014 г. на Общински съвет – Две могили. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 8.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
           (Пламен П. лашев)                      (Айдън С. Карамехмедов)                        (Байчо П. Георгиев) 

           
 

 

 

4. …………………  5. …………………  6. ………………… 
        (Юсеин А. Юсеинов)                       (Татяна Д. Василева)          (Стефка Р. Пенчева) 

 

 

 

 

Председател на комисията: 

        

 

______________ (Пл. Лашев) 
 

 

Секретар   на   комисията: 

        
 

______________ (А. Карамехмедов) 


