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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  

№ 78 
 

Днес, на 24.09.2015 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. Байчо Петров Георгиев – член. 

 4. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
5. Боян Симеонов Иванов – член. 
6. Стефка Райкова Пенчева – член. 
Отсъства: Татяна Димитрова Василева – член. 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни пречки, 

единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Отчет от Николай Христов с вх. № 301/03.09.2015 г., относно: 
Изпълнението на бюджета, сметки за средства от Европейския съюз, други сметки и дейности и 
състоянието на общинския дълг за периода 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г. на Община Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 315/11.09.2015 г., 
относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинско жилище. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 316/11.09.2015 г., 
относно: Продажба на жилищен имот в село Острица, Община Две могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 323/16.09.2015 г., 
относно: Продажба на земеделска земя „Нива” – частна общинска собственост в землището на 
село Бъзовец. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 334/18.09.2015 г., 
относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 30.09.2015 г., актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2015 година и актуализация на Индикативен годишен разчет за сметките 
за средствата от европейския съюз за 2015 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Отчетът за изпълнението на 
бюджета, сметки за средства от Европейския съюз, други сметки и дейности и състоянието на 
общинския дълг за периода 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г. на Община Две могили се внася навреме 
и с необходимата пълнота. По изпълнението на приходната част имам някои забележки, но те не 
са от съществено значение. По отношение на разходната част нямам забележки. Имам, обаче два 
въпроса свързани с бъдещи разходи, които не са коментирани в този отчет. 

Първо – какво става с парите за водния проект? 
Второ – какво се случва с прекратения проект по трангранично сътрудничество? 
В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Николай Христов: Безспорно това са два проблема, с които бъдещия кмет на Общината 
ще се сблъска и трябва да реши. По водния цикъл ние дължим пари към министерството на 
регионалното развитие, но в този момент положението е че преговорите са в застой. С наша 
кореспонденциясе опитваме да отложим във времето проблема за решаване. По отношение на 
трансграничния проект по историческите възстановки знаете, че има изготвен доклад от ОЛАФ. В 
него се казва така „Имаме съмнения за нарушения…”. В момента прокуратурата се занимава със 
случая, но няма окончателно становище. От румънска страна проектът е прекратен. 

По втора точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Става въпрос за отдаване под 
наем на имот собственост на общината. Има проявен интерес, нека се отдаде. 

Разисквания по втора точка нямаше. 
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По трета точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Този имот мисля, че се 

опитваме да продадем не за първи път. Този път, обаче от общинска администрация ни увериха, че 
има явен интерес, което ни дава право да подкрепим предложеният ни проект на решение. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Постъпило е искане за 
продажба на малък имот – нива. От такива маломерни имоти общината трябва да се освобождава. 
Нека да се продаде имота. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

По пета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Постъпила е докладна записка 
за промени по бюджета на общината до края на м. септември тази година. Такива промени са 
нормални, защото корекциите са направени след съответния анализ на отдела по бюджет и 
финанси. Нямам забележки, нека се приемат промените. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „За” приема Отчет от Николай Христов с вх. № 
301/03.09.2015 г., относно: Изпълнението на бюджета, сметки за средства от Европейския съюз, 
други сметки и дейности и състоянието на общинския дълг за периода 01.01.2015 г. до 30.06.2015 
г. на Община Две могили. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. 
№ 315/11.09.2015 г., относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
общинско жилище. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. 
№ 316/11.09.2015 г., относно: Продажба на жилищен имот в село Острица, Община Две могили. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. 
№ 323/16.09.2015 г., относно: Продажба на земеделска земя „Нива” – частна общинска 
собственост в землището на село Бъзовец. 

5. Комисията с 6 (шест) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. 
№ 334/18.09.2015 г., относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 30.09.2015 г., 
актуализация на плана за капиталовите разходи за 2015 година и актуализация на Индикативен 
годишен разчет за сметките за средствата от европейския съюз за 2015 г. 

 

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)                       (Боян С. Иванов)         (Стефка Р. Пенчева) 
 

 

 

 

Председател на комисията: 

        

 

______________ (Пл. Лашев) 
 

 

Секретар   на   комисията: 

        

 
 

______________ (А. Карамехмедов) 
 


