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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  

№ 69 
Днес, на 24.04.2015 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. Стефка Райкова Пенчева – член. 
4. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
5. Татяна Димитрова Василева – член. 
6. Боян Симеонов Иванов – член. 
7. Байчо Петров Георгиев – член. 

 В работата на Комисията участие взеха Николай Христов – Кмет на Общината, 
Кремена Любенова – зам.-кмет на Общината и Йорданка Тодорова – отдел „Общинска 
собственост”. 

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. № 144/20.04.2015 г., 
относно: Продажба на „друг вид нива” – частна общинска собственост в гр. Две могили.  

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 145/20.04.2015 г., 
относно: Допълнително споразумение към договор за наем. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 146/20.04.2015 г., 
относно: Обособяване на самостоятелен урегулиран поземлен имот между два 
съществуващи в кв.34 по регулационния план на гр. Две могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 147/20.04.2015 г., 
относно: Приемане на „Система за наблюдение и оценка на ефективното изпълнение и 
информационното осигуряване на Общинския план за развитие на Община Две могили за 
периода 2014-2020 г.” 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 151/21.04.2015 г., 
относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на 
земеделска земя, стопанисвана по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Баниска и с. 
Бъзовец. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 152/22.04.2015 г., 
относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 836 по Протокол № 51/27.03.2015 
г. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 154/22.04.2015 г., 
относно: Намаляване на капитала на „Черни Лом 2008” ЕООД. 

По първа точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: С тази докладна е 
постъпило заявление за закупуване на имот в регулация с цел застрояване за жилищни 
нужди. Нека се продаде. 

Разисквания по първа точка нямаше. 

По втора точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Става въпрос за 
«СИБАНК», която обслужва гражданите и бизнеса на общината. Договорът и е изтекъл и 
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банката има желание да го поднови. Според мен по-точният вариант тук е да променим 
текста на решението като имота се отдаде с процедура по конкурс със следното 
предложение за решение: 

1. Да бъде отдадена под наем за срок от 5 (пет) години функционално обособена 
част с площ 42кв.м., представляваща „Помещение за извършване на дейности от финансов 
характер” в общинска сграда  с административен адрес гр. Две могили, бул. „България” № 
84, чрез провеждане на публично оповестен конкурс. 

2. Началната месечна наемна цена при провеждане на конкурса да бъде 
1100.00лева, като в наемната цена не са включени консумативните разходи за 
електроенергия, вода, телефон, топлоенергия и др. 

3. Специфични условия  на конкурса:  
-До участие в конкурса се допускат всички юридически лица регистрирани по 
Търговския закон, които са банки по смисъла на Закона за кредитните институции 
и притежават лиценз за извършване на банкова дейност; 
-Отдавания имот да се използва по предназначение „Банков офис” с цел 

иосигуряване на комплексно обслужване на физически и юридически лица  
-Да се постави и да се поддържа банкомат 

-Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на имота съобразно 
предназначението му; 

- Разходите по извършването на вътрешно преустройство, поради използване на имота 
за извършването на банкова дейност са за сметка на наемателя.  

 4.Критерии  за оценяване: 
 К1 – разкриване на нови работни места 
- До 1 работно място – 10 точки 
- До 2 работни места –20 точки 

К2 – Предложена месечна наемна цена: 
- При предложена цена еднаква с началната конкурсна цена – 10 точки; 
- При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена до 20% – 20 точки; 
- При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена над 20% – 30 точки; 
К3– Насрещни предложения благоприятни за общината и населението и размер на 

инвестиции- 30 точки. 
 Комплексна оценка: 

КО = К1+ К2 + К3  
КО=100 е максималният брой точки, който може да получи една оферта 
4. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на Общински 

съвет. 
5. В три дневен срок от подписването на договора за наем  да представи копие от 

същия в Общински съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за местното 
самоуправление и местна администрация. 

При така направеното предложение, считам че е по-правилно и така ще защитим 
интересите на общината. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

По трета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: С тази докладна 
записка се иска обособяване на имот с цел закупуване при проявен интерес. Имам 
информация, че при бъдещо реализиране на водния цикъл на Общината част от тръбите за 
отпадната вода ще минават през този имот. Опасенията тук сега са ако се урегулира имот 
и той се продаде да не се наложи Общината обратно да го изкупи и да изпаднем в неловка 
ситуация. Това са моите опасения и затова ще гласувам «Против». 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Боян Симеонов: Аз също имам подобна информация и съм резервиран при 
вземането на решението. 

2. Николай Христов: Аз считам че на този етап тези опасения са неоснователни, 
още повече че сега се извършва изготвяне на УПИ, следват продажбите, разрешение за 
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строеж ако има такова, така че мисля че вие можете да проявите разбиране и да одобрите 
искането. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: С тази докладна 
записка се спазва закона за регионалното развитие и съобразно с неговия правилник се 
внася необходимата система за наблюдение и оценка на общинския план до 2020 г.. Нека 
се приеме без забележки. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

По пета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: В предходното 
заседание на ОбС отхвърлихме и не приехме искането от кмета на общината. Мотивите ни 
бяха преди да вземем това решение то да се подложи на по-широко публично обсъждане с 
участието и на кметовете на населените места, чиито земи се искат да се отдават под наем 
или аренда. Такова обсъждане бе направено и се оформи искането част от земите да бъдат 
извадени от списъка, които ще се наемат. Предлагам Кметът да си промени искането по 
отношение на списъка на земите. Условията залегнати в конкурса ги одобрявам. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 

1. Николай Христов: Искам да напомня на членовете на комисията че са приели 
инвестиционна програма, която е неразделна част от програмата за разпореждане с имоти 
общинска собственост. Призива ми е да подкрепите докладната записка в този вид. 

По шеста точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Областният управител 
ни е върнал решение, мотивите за което са, че решението ни е незаконосъобразно, 
цитирайки ЗОС. Предлагам да отменим решението си. Считам, обаче че кметът на 
общината трябва да обърне внимание на юристите на общината да внимават и не ни 
подвеждат повече да вземаме решения, които ще бъдат връщани за ново разглеждане. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

По седма точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Кметът на общината 
иска намаляване на капитала на Черни лом. Безспорно мотивите му са основателни. Пред 
ОбС очакваме да бъде внесен отчета за дейността на Черни лом. Заедно с финансовия 
отчет. Нека разгледаме тези документи и тогава да вземем решение. Предлагам Кметът да 
си оттегли докладната и да я внесе след разглеждане на финансовия отчет. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 

1. Пламен Лашев: Това е най-правилното решение за момента. 
 

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. № 144/20.04.2015 г., относно: Продажба на „друг вид нива” – частна 
общинска собственост в гр. Две могили.  

2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 145/20.04.2015 г., относно: Допълнително споразумение към договор за 
наем с предложението, което направи г-жа Василева. 

3. Комисията с 2 (два) гласа „За” и 5 (пет) гласа „Въздържал се” не приема 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 146/20.04.2015 г., относно: Обособяване на 
самостоятелен урегулиран поземлен имот между два съществуващи в кв.34 по 
регулационния план на гр. Две могили. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 147/20.04.2015 г., относно: Приемане на „Система за наблюдение и 
оценка на ефективното изпълнение и информационното осигуряване на Общинския план 
за развитие на Община Две могили за периода 2014-2020 г.” 

5. Комисията с 6 (шест) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се” не 

приема Докладна записка от Николай Христов с вх. № 151/21.04.2015 г., относно: 
Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя, 
стопанисвана по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Баниска и с. Бъзовец. 
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6. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Пламен 

Лашев с вх. № 152/22.04.2015 г., относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 
836 по Протокол № 51/27.03.2015 г. 

7. Комисията със 7 (седем) гласа „Против” не приема Докладна записка от 
Николай Христов с вх. № 154/22.04.2015 г., относно: Намаляване на капитала на „Черни 
Лом 2008” ЕООД. 

 

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) 
 


