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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  

№ 15 
 

Днес, на 14.06.2012 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. 
 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Александър Иванов с вх. № 273/13.06.2012 г., 
относно: Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили и 
Годишен финансов отчет за 2011 г. (баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните 
потоци и отчет за собствения капитал). 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 278/15.06.2012 г., 
относно: Отдаване под наем на „Рибарник” имот № 000096 на Община Две могили в 
землището на село Острица. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 264/11.06.2012 г., 
относно: Разкриване на Звено за услуги в домашна среда към действащ Домашен социален 
патронаж за предоставяне на социални услуги по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”  по приоритетна ос 5 „Социално 
включване и насърчаване на социалната икономика”, основна област на интервенция 5.1 
„Подкрепа на социалната икономика” по схема за безвъзмездна финансова помощ в 
община Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Получена е 
информация за дейността на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД град Две могили и Годишният 
финансов отчет на дружеството за 2011 година. Ние ще разгледаме само информациятаза 
общото състояние и развитие на фирмата, а финансовата част ще бъде разгледана от 
комисията по „Бюджет и финанси”. По отношение на информацията за дейността на 
дружеството няма какво да коментираме, затова ви предлагам да се приеме. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Постъпила е докладна 
записка от Кмета на Общината, във връзка с отдаването под наем на Рибарник в землището 
на село Острица. Въпросният Рибарник е отдаван под наем вече, или поне има опит за 
отдаването му. Нека имотът бъде отдаден под наем, за да може да се стопанисва, но аз 
имам някои забележки и конкретно предложение: 

На първо място – в решението да се запише, че имотът ще се използва конкретно и 
само за „Рибарник”. 

На второ място – наемната базисна цена при провеждане на търга да бъде 5 000 лева. 
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На следващо място – да се запише изискване към спечелилия търга за 

стопанисване – ако само 1 година не се използва по предназначение, договорът да бъде 
прекратен. 

Иначе, считам че предложението трябва да се приеме. 
Разисквания по втора точка от дневния ред участие взеха. 

1. Байчо Георгиев: Съгласен съм с предложенията на колегата, хубаво е да 
запишем такива изисквания в условията за провеждане на търга за отдаването под наем на 
имота. Моето лично мение, обаче е че такъв вид имоти трябва да бъдат отдавани чрез 
конкурс. Подкрепям предложението на г-н Симеонов и нека предложим решението да се 
гласува в този вид на заседанието на Общинския съвет. 

По трета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: В следващата докладна 
записка става въпрос за разкриване на действащ Социален патронаж по посочената 
оперативна програма на МТСП. По отношение на нормативните изисквания за това 
решение нямам забележки. Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” ще 
направи по-голям коментар за необходимостта от това решение. Моето мнение е да се 
приеме решението. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема информацията за дейността на 
„Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили и Годишен финансов отчет за 2011 г. (баланс, 
отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал). 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отдаден под наем на 
„Рибарник” имот № 000096 на Община Две могили в землището на село Острица. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде разкрито Звено за 
услуги в домашна среда към действащ Домашен социален патронаж за предоставяне на 
социални услуги по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG051PO001-
5.1.04 „Помощ в дома”  по приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на 
социалната икономика”, основна област на интервенция 5.1 „Подкрепа на социалната 
икономика” по схема за безвъзмездна финансова помощ в община Две могили. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.30 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) 


