
 1 

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  

№ 9 
 

Днес, на 19.03.2012 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 взе Христина Димитрова Ефтимова – Председател 
на Общинския съвет. 
 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. № 122-680/16.03.2012 
г., относно: Продажба на имот частна общинска собственост. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 123-681/16.03.2012 
г., относно: Продажба на имот частна общинска собственост в село Батишница. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 124-682/19.03.2012 
г., относно: Продажба на земеделска земя с начин на трайно ползване „Ливада” в 
землището на село Могилино. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 125-683/19.03.2012 
г., относно: Продажба на земеделска земя с начин на трайно ползване „Изоставена нива” в 
землището на село Могилино. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 126-684/19.03.2012 
г., относно: Продажба на земеделска земя с начин на трайно ползване „Посевна площ” в 
землището на село Батишница. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 127-685/19.03.2012 
г., относно: Отдаване под наем на земеделска земя от остатъчния фонд на Община Две 
могили в землището на село Баниска. 

По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Докладната записка е 
подадена в срок и по установения от кмета на общината ред. Какво, обаче ми прави 
впечатление: 

Първо, начина на изписване на решението. Според мен е по-добър стария начин на 
изписване на решенията на стария общински съвет, а именно: текстът „...при данъчна 
оценка ..... и пазарна оценка .... одобрява начална цена за провеждане на търга ....”. 

На второ място – не се спазва тридневния срок за уведомление след продажбата, 
което не е добро решение. 

Трето, мисля, че би било по-добре 50 % от продажбата да отиват за съответното 
село, където се намира обекта на продажба. Така, че в случая предлагам конкретно за 
решението на Общинския съвет следното: 



 2 
1. Точка 1.1 и т. 1.2. да се обединят в една точка. 
2. Точка 1.2. да добие вида: „50 % от получените средства от продажбата да отиват 

за съответното населено мястопо местонахождение на обекта за решаване на въпроси от 
местно значение”. 

3. Създава се нова точка 3.3., която гласи: „В тридневен срок от продажбата да бъде 
изпратено копие до канцеларията на общинския съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от 
ЗМСМА.” 

Считам, че предложението е уместно и можем да приемем този начин за решения и 
на други продажби.  

В разискванията по първа точка от дневния ред участие взеха: 

1. Айдън Карамехмедов: Запознах се с докладната записка. Предложенията на г-н 
Георгиев са уместни и актуални. Нека ги предложим за решение на заседанието на 
общинския съвет. Иначе продажби трябва да има, защото общината има нужда от тези 
средства. Особено подкрепямрешението 50 % от средствата от реализираната продажба да 
бъдат превеждани по сметките на съответното село за решаване на въпроси от местно 
значение. 

По втора точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: В тази докладна 
записка състоянието е аналогично, както при предходната. Да приемем начина на 
изписване, като решенията да бъдат същите със същите обединени точки, нове точки по 
същия ред предложен от г-н Георгиев. Моята забележка тук е, че вече няма регулационни 
планове, а устройствен план. Да се приеме решението със съответните предложения за 
изменение на решението. 

Разисквания по втора точка от дневния ред не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Тук отново става 
въпрос за продажба. Решението, което трябва да вземем тук също трябва да променим по 
начина, по който предложехме на предходните две докладни записки. Тук, обаче аз имам 
предложение за друго изменение на това решение, а именно то да бъде допълнено с текста, 
както е по скица, имотът да бъде образуван от имот № 000151. Така е по-правилно от 
юридическа гледна точка. 

Разисквания по трета точка от дневния ред не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Тази 
докладна записка, отново касае продажба на имот частна – общинска собственост. Вече се 
разбрахме и се обединихме около мнението как трябва да бъдат оформени решенията. Тук 
моето предложение е в решението да се допълни право на преминаване през имотите.А 
иначе нека се продава имотът щом има проявен интерес. 

Разисквания по четвърта точка от дневния ред не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Прочетох докладната 
записка и след всички коментари до тук по предишните докладни за продажби, тук аз също 
апелирам за промяна в начина на изписване на решението: т. 1.1. и т. 1.2. да се обединят, 
като се създаде нова т.1.3. с текста, който вече обсъдихме. Така е по-правилно, по-
изчистено и разбираемо. А иначе аз нямам други забележки. 

Разисквания по пета точка от дневния ред не бяха направени. 

По шеста точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Колегите изчистиха 
текстовия проблем за начина на изписване на решенията за продажба. Тук също става 
въпрос за продажба и това, което предложихме важи и за тази докладна записка. Тук моята 
забележка е, че е сгрешена наемната цена. Става въпрос за годишна наемна цена, а не за 
месечна. Това е техническа грешка и предлагам да се оправи. Иначе щом има интерес за 
наемането на тази земеделска земя, нека се отдаде. 

Разисквания по шеста точка от дневния ред 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 със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие за продажбата на имот 

частна общинска собственост, като решението бъде оформено по начина, по който 
предложи г-н Георгиев. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие за продажбата на имот частна 
общинска собственост в село Батишница. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие за продажбата на земеделска 
земя с начин на трайно ползване „Ливада” в землището на село Могилино. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие за продажбата на земеделска 
земя с начин на трайно ползване „Изоставена нива” в землището на село Могилино. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие за продажбата на земеделска 
земя с начин на трайно ползване „Посевна площ” в землището на село Батишница. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отдадена под наем на 
земеделска земя от остатъчния фонд на Община Две могили в землището на село Баниска. 

 

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) 


