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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТУС, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО САМО-

УПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И 
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 78 

Днес, на 15.04.2010 г., от 9.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2 се проведе заседание на постоянната комисия по „ТУС, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”, на 
което присъстваха: 

1. Йордан Георгиев Великов – Председател на комисията  
2. Пламен Петков Лашев – секретар. 
3. Ахмед Назиф Феим – член.  
4. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
Отсъства: Огнян Стефанов Георгиев – член 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 131/14.04.2010 г., относно: Приемане 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване на право 
на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 132/14.04.2010 г., относно: 
Публичен търг с явно наддаване за поставяне на подвижно съоръжение „Търговски 
повилион за обществено хранене”, съгласно одобрена от Главния архитект схема. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 127/08.04.2010 г., 
относно: Бракуване на водопроводни съоръжения, находящи се на територията на Община 
Две могили за периода 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 130/13.04.2010 г., 
относно: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Чилнов през последната 
година и насоки за работа занапред. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: На днешното заседание 
сме поканили и Председателя на Общинския съвет – Байчо Георгиев, който ни разясни 
какви точно са промените по Наредба № 7, които се иска да направим. Промените по 
Наредбата са по отношение на провеждането на търговете и конкурсите, като режима за 
тяхното провеждане се либерализира и се освобождават възможностите за работа на 
Общинската администрация. Във връзка със следващата докладна записка от дневния ред 
предлагам да направим и допълнителни промени в чл. 29 от Наредбата. Става въпрос за ал. 
1, т. 10 за отдаване на площ за поставяне на павилиони за търговска дейност. Предлагам да 
се направят промени в месечната наемна цена съобразно квадратурата на поставения 
павилион, а именно предлагам цената на квадратен метър за първа зона да стане 4 лева, а 
за втора – 3 лева. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Наистина, смятам че Наредбата има нужда от такава промяна. Няма 

да се налага да се правят фиктивни търгове. Промените са добри и аз предлагам да се 
приемат. 
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2. Айдън Карамехмедов: Да се приемат тези промени, в процеса на работа се 

видя, че това е наложително. Мисля, че те няма да противоречат на другите нормативни 
актове. 

По втора точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Договорът за 
наем е изтекъл и трябва да се поднови, затова трябва да приемем това решение. Но 
първоначалната наемна цена да бъде спрямо това, което предложи г-н Лашев, а именно 4 
лева на квадратен метър.  

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Пламен Лашев: Трябва да се отдаде под наем тази земя, върху която е 

разположен павилион. Нека това да стане съобразно предложените вече промени в 
Наредба № 7. 

По трета точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Предлага ни се да 
бракуваме съоръжения от ВиК. Нека приемем това решение, щом е предложено от ВиК. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Пламен Лашев: Съгласен съм с предложените ни за бракуване съоръжения. Нека 

се приеме решението. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Йордан Великов: Подадената 

информация е обширна, изпълнените неща са в рамките на възможното. Тези информации 
са полезни за всички. Нека се приеме. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Информацията е изготвена добре. Нека се приеме.  

След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба № 7 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни 
права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие за провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за поставяне на подвижно съоръжение „Търговски повилион за 
обществено хранене”, съгласно одобрена от Главния архитект схема. 

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие за Бракуване на водопроводни 
съоръжения, находящи се на територията на Община Две могили за периода 01.01.2008 г. 
до 31.12.2008 г. 

4. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема информацията за дейността на Кмета 
на Кметство село Чилнов през последната година. 

 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.30 часа. 
 
 
 
 
 

Подписали протокола: 
 
 
 

 
 
 

1. ………………………  2. ………………………         3. ………………………  
             (Йордан Великов)                (Пламен П. Лашев)                             (Ахмед Н. Феим)                                      
 

 
 

4. ………………………   
       ( Айдън С. Карамехмедов) 
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       Председател на комисията: 
 

 
       ______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
______________ (Пл. Лашев) 

 

 


