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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  

№ 71 
 

Днес, на 24.05.2015 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 взе Николай Христов – 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 Николай Христов с вх. № 179/18.05.2015 г., относно: 
Отчет за състоянието на гробищните паркове 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. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Исмет Османов с вх. № 189/19.05.2015 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов за 2014 г. и проблемите, 
които стоят пред него. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 190/19.05.2015 г., относно: 
Провеждане на търг с явно наддаване за  отдаване под наем на терен – частна общинска собственост за 
поставяне на преместваемо съоръжение (павилион). 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 191/19.05.2015 г., относно: 
Провеждане на търг с явно наддаване за  отдаване под наем на обособена част от имот – частна 
общинска собственост за поставяне на преместваемо съоръжение (павилион). 

5. Разглеждане на постъпила устна жалба за провеждането на конкурс за отдаване под наем на 
имот „Рибарник” в землището на село Кацелово. 

По първа точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Отчетът за състоянието на 
гробищните паркове е внесен съобразно нашето решение по графика, който сме приели. Разработен е 
добре, има конкретни мерки, които ще се изпълняват, нека се приеме. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Пламен Лашев: Искам да напомня, че съобразно нашата Наредба № 22гробищните паркове 
не отговарят на изискванията. Хубавото е, че в информацията се предвиждат мерки по привеждане на 
парковете съобразно изискванията. Това дали ще стане тази година? 

2. Николай Христов: Всичко зависи от изпълнението на приходната част на бюджета. Ако има 
приходи ще се изпълни капиталовата програма. 

По втора точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Постъпила е информация за 
резултатите от дейността на кмета на кметство село Чилнов. Информацията е пълна, поради което 
предлагам да се приеме без забележки. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

По трета точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Става въпрос за отдаване под наем 
на павилион находящ се в община Две могили. Предлага ни се това да стане чрез провеждането на търг. 
Условията залегнати в нашите наредби са спазени, поради което ви предлагам да приемем 
предложението. По отношение размера на началната цена ще се произнесе комисията по Бюджет и 
финанси. 
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Разисквания по трета точка нямаше. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Аналогично предложение като 
предходната докладна записка. Става въпрос за друг павилион. Предлагам да приемем предложението. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

По пета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Разискванията, които правим по тази 
точка са съобразно взето решение на заседание на Комисията по конфликт на интереси, която се е 
самосезирала. Става въпрос за постъпила устна жалба от един от участниците в конкурса за отдаване 
под наем на Рибарник в землището на село Кацелово. Предлагам да изслушаме Председателя на 
комисията по избора – г-жа Марийка Андреева. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 

1. Марийка Андреева: Комисията по избора, счита че съобразно представените документи при 
провеждането на конкурса няма нарушения. Проверките, които сме направили констатиратсъответствия 
и няма причини да се отменя решението и да се удовлетворява жалбата на единия от участниците. 

2. Байчо Георгиев: В такъв случай предлагам да потвърдим решението на комисията по 
провеждането на конкурса и да декларираме, че няма допуснати нарушения при провеждане на 
процедурата. 

 

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. № 
179/18.05.2015 г., относно: Отчет за състоянието на гробищните паркове 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. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Исмет Османов с вх. № 
189/19.05.2015 г., относно: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов 
за 2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. № 
190/19.05.2015 г., относно: Провеждане на търг с явно наддаване за  отдаване под наем на терен – частна 
общинска собственост за поставяне на преместваемо съоръжение (павилион). 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. № 
191/19.05.2015 г., относно: Провеждане на търг с явно наддаване за  отдаване под наем на обособена 
част от имот – частна общинска собственост за поставяне на преместваемо съоръжение (павилион). 

5. Комисията с 4 (четири) гласа „За”, 2 (два) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се” 

потвърждава решението на комисията при провеждането на конкурса. 
 

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) 
 


