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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  

№ 37 
Днес, на 24.07.2013 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. Боян Симеонов Иванов – член. 
4. Стефка Райкова Пенчева – член. 
5. Татяна Димитрова Василева – член. 
6. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
7. Байчо Петров Георгиев – член. 

 В работата на Комисията участие взеха Христина Димитрова Ефтимова – Председател на 
Общинския съвет и Йорданка Тодорова от отдел „Общинска собственост”. 

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

единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 262/12.07.2013 г., относно: Отдаване под 
наем на имот частна общинска собственост в село Бъзовец, община Две могили. 

2. Докладна записка от Иван Николаев – Кмет на Кметство село Кацелово с вх. № 2120, 
съгласно решение взето на заседание на комисията с Протокол № 34 от 19.06.2013 г. за възлагане 
на Кмета на Общината за подаване на информация от отдел „ФСД и управление на 
собствеността”. 

3. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 287/24.07.2013 г., относно: Изменение 
и допълнение на Актуализирания Общински план за регионално развитие на Община Две могили 
2007 г.-2013 г.  

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Тук трябва да разгледаме 
предложението на Кмета на Общината, с което той ни предлага да вземем становище, относно 
отдаването под наем с търг на общинска собственост в село Бъзовец – сградата на бившето 
училище. В предходното заседание на комисията не можахме да стигнем до консенсус и 
единомислие в решенията си и поискахме допълнителна информация от вносителя на 
предложението с цел решение за правилно становище, което ще предложим и на заседанието на 
Общинския съвет. За моя изненада, въпреки устната покана вносителят на докладната записка 
отново не ни уважи и не присъства на заседанието на комисията. С това си поведение меко казано 
той изразява неуважение към нашата институция, което ме озадачава, изненадва и шокира. 
Смятам, че след поканата на нашето заседание, което е важно би трябвало да дойде, защото от 
неговото становище зависи и какво решение ще вземем ние. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: За втори път разглеждаме тази докладна записка и за втори път аз съм 
раздвоен. Предлага ни се да организираме търг за отдаване под наем на бившето училище в село 
Бъзовец без ясни претенции от нас. Нека го отдадем под наем, добре – ще постъпват средства 
всеки месец в общината, но какво ще стане със сградата, кой ще ни гарантира, че ще се стопанисва 
и експлоатира добре. Предлагам да не вземаме тук становище, а да възложим на Председателя на 
Общинския съвет да проведе среща с въпросния инвеститор и след това да оформим решението 
си. 

По втора точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: За съжаление няма какво да 
разискваме тук, тъй като кмета на общината не присъства днес. Факт е, че ние вземаме решения, а 
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те не се изпълняват от общинската администрация и по този начин нашата дейност се 
обезсмисля и омаловажава. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Предлага ни се да направим 
допълнение на Общинския план за регионално развитие на общината с цел участие в проект с 
европейски средства. Не можем да не подкрепим предложението, затова ви предлагам да 
гласуваме. 

Рзисквания 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 „Против” не дава съгласие да бъде отдаден под наем 
на имот частна общинска собственост в село Бъзовец, община Две могили. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа без становище по Докладна записка от Иван Николаев 
– Кмет на Кметство село Кацелово с вх. № 2120, съгласно решение взето на заседание на 
комисията с Протокол № 34 от 19.06.2013 г. за възлагане на Кмета на Общината за подаване на 
информация от отдел „ФСД и управление на собствеността”. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” дава съгласие да бъде изменен и допълнен 

Актуализирания Общински план за регионално развитие на Община Две могили 2007 г.-2013 г.  
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 9.30 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) 


