
 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  

№ 19 
 

Днес, на 21.07.2012 г. от 8.30 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. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
 4. Боян Симеонов Иванов – член. 

5. Стефка Райкова Пенчева – член. 
Отсъстват: 1. Татяна Димитрова Василева – член. 
          2. Байчо Петров Георгиев – 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 Николай Христов с вх. № 339/19.07.2012 г., 
относно: Отдаване под наем на „Рибарник” имот № 000242 на Община Две могили в 
землището на село Кацелово. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 340/19.07.2012 г., 
относно: Промяна статута на общински имот от публична общинска в частна общинска 
собственост. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 341/19.07.2012 г., 
относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, 
стопанисвана по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Острица, Община Две могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 342/19.07.2012 г., 
относно: Отдаване под наем на “Рибарник” имот № 026001 и „Рибарник” № 027001 на 
Община Две могили в землището на с. Пепелина. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 346/20.07.2012 г., 
относно: Отдаване под аренда на имоти № 013016 и № 072001 на Община Две могили в 
землището на село Пепелина за създаване и отглеждане на трайни насаждения. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 348/20.07.2012 г., 
относно: Приемане на структурата и числеността на общинска администрация Две могилии 
дейностите към нея , считано от 01.08.2012 г. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 349/20.07.2012 г., 
относно: Избор на управител на общинско търговско дружество „Черни Лом 2008” ЕООД 
град Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Предлага ни се да си 
дадем съгласието да бъде отдаден под наем рибарник в землището на село Кацелово. Това е 
действащ рибарник – стария, отдаването под наем се предлага да стане с конкурс. 
Комисията по Бюджет и финанси предлагат нов регламент за наддаване, а именно: т. 2.3. да 
отпадне, инвестиционния план т. 2.4 да отпадне. Моето мнение е че ние трябва да се 
саобразим с колегите и да приемем решението по тяхното предложение. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 
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По втора точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Предлага ни се 

да променим статута на имот от публична в частна общинска собственост. Нека се промени 
статута на въпросния имот, считам че това е правилно и никой няма да ни обвини в нищо. 
Да се приеме промяната. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: В докладната записка 
става въпрос за отдаване под наем на маломерни парчета земя. Отдаването е с търг, от 
нормативната уредба няма забележки, така че нека се приеме предложението. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Случаят е 
аналогичен с този като при Докладна записка с вх. № 339 – комисията по Бюджет и финанси 
имат конкретно предложение за промяна в условието на конкурса, които ние ще подкрепим. 
Няма да повтарям думите на Пламен Лашев. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Тук става въпрос за 
дългосрочно отдаване под аренда на имоти общинска собственост с опция за удължаване на 
срока. Инвестиционните намерения, които са представени са добри, затова ви предлагам да 
подкрепим предложението. 

Разисквания по пета точка не бяха направени. 

По шеста точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Предложена ни е за 
приемане структура и численост на общинската администрация, считано от 01.08.2012 г. 
Прочитайки предложението се опитах да го анализирам съобразно моите виждания и 
разбирания. Мнението, което ще изкажа може да не е правилно, за което моля ви поправете 
ме ако греша. 

За изминалия период на управление общинската администрация, според мен работи 
слабо или не много добре. Не правя анализ за причините, а коментирам структурата на 
администрацията, в следствие на тази дейност и смятам, че трябва да има промени в посока 
на съкращения и обединяване на щатове. Тъй като нашата група винаги сме в опозиция, не 
искам да давам конкретни предложения, а ще изчакам коментара на колегите. Иначе ри 
приемането на структурата ще се въздържа, нека се предложат промените в нея. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 

1. Боян Симеонов: Какво ще стане ако не приемем тази структура – ще пострадат 
обикновенните служители по договорите си за работа, но г-н Лашев има основание за 
притеснение. Ще се въздържа от друг коментар. 

2. Айдън Карамехмедов: Аз ще подкрепя докладната записка. По предложената 
структура няма значителни промени. 

По седма точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Назначена е комисия за 
провеждане на избор на управител на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД. Комисията е провела 
избора и излиза с предложение с класиран на първо място кандидат. Да се вземе решение на 
заседанието на съвета. От нормативна гледна точка нямаме забележки. 

Разисквания по седма точка не бяха направени. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде отдаден под наем 
„Рибарник” имот № 000242 на Община Две могили в землището на село Кацелово. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за дава съгласие да бъде променен статута на 
общински имот от публична общинска в частна общинска собственост. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде проведен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, стопанисвана по реда на чл.19 от 
ЗСПЗЗ в землището на с. Острица, Община Две могили. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде отдаден под наем 
“Рибарник” имот № 026001 и „Рибарник” № 027001 на Община Две могили в землището на 
с. Пепелина. 
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5. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъдат отдадени под аренда 

имоти № 013016 и № 072001 на Община Две могили в землището на село Пепелина за 
създаване и отглеждане на трайни насаждения. 

6. Комисията с 2 (два) гласа „за” и 3 (три) гласа „Въздържал се” не приема 

структурата и числеността на общинска администрация Две могилии дейностите към нея , 
считано от 01.08.2012 г. 

7. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде направен избор на 
управител на общинско търговско дружество „Черни Лом 2008” ЕООД град Две могили. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа. 

Подписали протокола: 

 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
       (Пламен П. лашев)      (Айдън С. Карамехмедов)                       (Юсеин А. Юсеинов)  
 

                4. …………………  5. ………………… 
          (Боян С. Иванов)          (Стефка Р. Пенчева) 
 

 
 

Председател на комисията: 

        

______________ (Пл. Лашев) 

 

Секретар   на   комисията: 

        

_____________ (А. Карамехмедов) 


