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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  

№ 90 

Днес, на 18.10.2010 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. 

5. Огнян Стефанов Георгиев – член. 

В заседанието на комисията участие взе Петър Колев Петров – 

Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

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

законни пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

361/15.10.2010 г., относно: Кандидатстване на Община Две могили по 

Програмата за развитие на селските райони, мярка 322 – Обновяване и развитие 

на населените места. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

362/15.10.2010 г., относно: Кандидатстване на Община Две могили по 

Програмата за развитие на селските райони, мярка 322 – Обновяване и развитие 

на населените места. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Румен Марков с вх. № 

364/15.10.2010 г., относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху 

общински имот за срок от 7 (седем) години на основание чл. 37 от Закона за 

общинската собственост. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

372/18.10.2010 г., относно: Ремонт и реконструкция на сгради с религиозно 

значение. 

По първа точка от дневния ред докладва Йордан Великов: За този и 

следващия проект говорим отдавна. Ако стане е добре. Ако не стане – няма да е 

първия, който не ни го одобряват. Аз ви предлагам да подкрепим 

предложението. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Ахмед Феим: Едва ли някой от нас би се противопоставил на 

реализирането на един такъв проект. Дано само го одобрят. 

По втора точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Този проект 

се отнася за уличната мрежа, тротоари и площадите в селата Могилино през 
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Помен, Баниска, Бъзовец и Батишница. Решението, което ни се предлага е 

идентично с това, което беше по предната точка. Аз също предлагам да го 

подкрепим. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 

1. Огнян Георгиев: И по този и по предния проект се касае за 

кандидатстване за безвъзмездно финансиране, т. е. Ние няма да заделяме 

средства от бюджета на Общината за реализирането на този проект. Така че само 

единия проект за бъде одобрен ще е добре за нас. 

По трета точка от дневния ред докладва Йордан Великов: С оглед 

естеството на докладната записка съм поканил г-н Петър Петров като член на 

УС на МИГ - Общини Борово, Две могили и Иваново да изложи мотивите, които 

са го накарали да направи това ново предложение за „Гробищния парк”. Аз ще 

кажа, че в първата част на предложената ни докладна се прави предложение да 

се променят части от 3 имота от публична в частна общинска собственост. 

Считам, че има съдебна практика и това е възможно да стане. За това предлагам 

да подкрепим докладната в тази част. За втората част от решението давам думата 

на г-н Петър Петров.  

В разискванията по трета точка взеха участие: 

1. Петър Петров: Нашето предложение е ритуалната зала, навеса и алеите 

в „Гробищния парк” да ни бъдат предоставени безвъзмездно на Сдружението, 

тъй като то се финансира реално от Общината. Същата, обаче неможе да 

кандидатства с този проект, тъй като е подготвила и представила друг. По тази 

причина ние се ангажираме да разработим проект, а той е готов да 

кандидатстваме с него и ако ни одобрят да реализираме в едногодишен срок 

проекта. За това аз ви приканвам този път да подкрепите предложената докладна 

записка. 

2. Пламен Лашев: Незнам дали е правилно в едно и също решение да 

обявим част от имоти от публична в частна собственост и след това тези същите 

да ги предоставим безвъзмездно на ЮЛНЦ. Може би е по-правилно да се вземат 

две отделни решения. 

3. Огнян Георгиев: Ако са две отделни решения и не приемем първото – 

това за промяната от публична в частна собственост, то второто решение се 

обезсмисля. Освен това и първата и втората точка от решението се изисква 2/3 

мнозинство. 

4. Йордан Великов: Предлагам решението ни да бъде допълнено с нова 

точка 3, а т.3 от решението в докладната да стане съответно т. 4. Точка 3 да има 

следния текст: 

3. Правото на ползване върху имота се учредява при следните права: 

3.1. Приобретателят се задължава в случай на финансиране на проекта в 

срок от 1 (една) година от подписване на договора, да извърши в имотите 

необходимите строително – възстановителни работи и да представи писмен 

отчет. 

3.2. Ако приобретателят, придобил право на ползване, не възстанови 

двете сгради и междугробищните алеи в определения в т. 3.1. срок договорът 

се счита прекратен по право по смисъла на чл. 25 от Закона за задълженията и 
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договорите и Община Две могили става собственик на извършените 

подобрения върху тези имоти, без да дължи обезщетение за това. 

5. Айдън Карамехмедов: Съгласен съм с предложението на Йордан 

Великов. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев: В 

Общината е постъпило посмо от Русенска митрополия в което заявяват 

желанието си да кандидатстват с мярка 322 „Обновяване и развитие на 

населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2007-2013 г. На наше предишно заседание допълнихме Актуализирания 

общински план за регионално развитие 2007-2013 г. на Община Две могили с 

нова мярка „Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение 

(Православни храмове) и подобряване на прилежащите пространства в 

населените места на Община Две могили, както следва: Храм „Св. Троица” – 

град Две могили и Манастир „Св. Марина” – село Каран Върбовка. Сега трябва 

да потвърдим решението си като дадем съгласие Русенска митрополия да 

кандидатства по този проект при 100 % финансиране от Европейски фондове. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 

1. Пламен Лашев: След като става въпрос за ремонт на сгради с 

религиозно значение нека дадем съгласието си. 
 

След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” дава съгласие за кандидатстване на 

Община Две могили по Програмата за развитие на селските райони, мярка 322 – 

Обновяване и развитие на населените места. 

2. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” дава съгласие за кандидатстване на 

Община Две могили по Програмата за развитие на селските райони, мярка 322 – 

Обновяване и развитие на населените места. 

3. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” дава съгласие за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване върху общински имот за срок от 7 (седем) 

години на основание чл. 37 от Закона за общинската собственост. 

4. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” дава съгласие да удостовери, че 

дейностите „Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение” е сред 

приоритетите в Общинския план за регионално развитие 2007-2013 г. На 

Община Две могили. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа. 
 

 

 

 

Подписали протокола: 
 

 

 

 

 

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

 

4. ……....…………… 5. …………………          6. …………………  
                      (Айдън С. Карамехмедов)         (Огнян Ст. Георгиев)           (Петър К. Петров) 
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       Председател на комисията: 

 
       ______________ (Й. Великов) 

 

Секретар      на       комисията: 

 
______________ (Пл. Лашев) 


