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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  

№ 47 
Днес, на 20.01.2014 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. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
6. Байчо Петров Георгиев – член. 
7. Татяна Димитрова Василева – член. 

 В работата на Комисията участие взеха Николай Христов Христов – Кмет на 
Общината и Христина Димитрова Ефтимова – Председател на Общинския съвет. 

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. № 24/13.01.2014 г., 
относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2013 г. и актуализация на 
плана на капиталовите разходи за 2013 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 28/13.01.2014 г., 
относно: Приемане на Актуализирана Програма за управление на Община Две могили до 
края на мандат 2011 – 2015 година. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 29/13.01.2014 г., 
относно: Провеждане на търг с явно наддаване за  отдаване под наем на земеделски земи, 
с начин на трайно ползване “Нива”  в землището на с. Батишница , Община Две могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 30/13.01.2014 г., 
относно: Разрешение за изработване на проект за специализиран Подробен устройствен 
план-план за застрояване(ПУП-ПЗ) за обект “Кариера за добив на строителни материали 
от находище”Могилино”,разположена в землището на с.Могилино, Община ДВЕ 
МОГИЛИ, Област Русе. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 31/13.01.2014 г., 
относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, с 
начин на трайно ползване “Полска култура” в землището на с. Батишница , Община Две 
могили. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 32/13.01.2014 г., 
относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2014 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Предлагат ни се 
промени в бюджета на Общината за 2013 г. за усвояване на капиталови разходи. Става 
въпрос за вече минал период, т.е. за миналата година и разходите вече са направени. 
Парите, които трябва да одобрим са вече изразходенипо начина и с целите, които са 
посочени в докладната. Няма как ние да не одобрим докладната. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
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1. Пламен Лашев: Исканията за тези промени за приключили вече разходи в 

бюджета за 2013 година са с цел да се разплатят вече направени стари разходи с други 
средства, които са в излишък за предвидени дейности. От дейности в гробищните паркове 
се пренасочват към разплащане на извършени работи за ремонт на тротоари. Да не 
забравяме, обаче че имаме приета Наредба № 22 за гробищните паркове, по която има 
неизпълнени мерки с решения на Общински съвет още от 2011 г. Дейностите по тази 
наредба остават неизпълнени и в случая кметът не изпълнява решение на Общинския 
съвет. За пореден път апелирам към Общинското ръководство да направи разчет за 
изпълнение на дейностите по Наредба № 22, макар и в по-дълъг период от време, а не да 
разплаща извършени работи с пари предвидени за гробищните паркове. Затова аз съм 
резервиран в одобрението си по този въпрос и ще гласувам „Въздържал се”. 

2. Байчо Георгиев: В действителност има направени разходи, които трябва да се 
платят. Кметът е намерил решение да прехвърли средства. Считам, че е добре макар и 
малко с резерви да го подкрепим. 

По втора точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Тук Кметът ни 
предлага актуализираната програма за управление на Общината, която вече сме приели 
веднъж. Става дума за период от две години оставащи до края на програмата. Предложена 
е в текстова и таблична форма с основни приоритети, което мен ме задоволява. Нека се 
приеме. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Пламен Лашев: Предложената ни програма е с текстова и таблична част. 
Текстовата част е насочваща към конкретика та в табличната част. Там обаче аз я приемам 
с известни резерви особенно в частите където трябва да бъдат изпълнени определени 
икономически и капиталови инвестицииза подобряване жизненото равнище на 
населението. Считам, че мерките с конкретни инвестиции – например приоритет 1, т. 1; 
приоритет 2, т. 1 и други едва ли ще бъдат изпълнени. В останалети приоритети и точки 
липсва конкретика – те са с пожелателен характер, т.е. там където има конкретни цели 
според мен те няма да бъдат изпълнени, а останалите са неконкретни с пожелателен и общ 
характер. С това мнение съм резервиран и не мога да я приема и ще гласувам „Въздържал 
се”. 

По трета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Постъпила е докладна 
записка от кмета на общината за отдаване под наем на земеделски земи собственост на 
общината. Тя не може да ги стопанисва и е правилно да се отдадат под наем с търг. Аз 
одобрявам тези действия с една забележка – нека срокът за отдаване под наем не е 10 
години, защото по този начин договорът може да се развали само в съда, което не е добре 
от юридическа гледна точка от наша страна. Предлагам срокът за отдаване под наем да 
бъде 9 (девет) години. Иначе подкрепям докладната. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: С тази докладна 
записка се иска да дадем разрешение за изготвяне на ПУП за инвестиционни намерения в 
село могилино. По принцип това е добре, защото става въпрос за икономически дейности 
в Общината, което аз не мога да не подкрепя. Според мен докладната трябва да се приеме, 
щом това е искането. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Докладната записка е 
аналогична с тази, която разгледахме под т. 3. Мнението ми е същото, като предлагам 
срокът за отдаване под наем да бъде 9 (девет), а не 10 години със същите мотиви. Нека се 
приеме. 

Разисквания по пета точка не бяха направени. 

По шеста точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: С докладната 
записка ни се предлага приемането на програмата за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2014 г. Програмата е подадена съгласно изискванията на Закона 
за общинската собственост. Разработена е в две части – аналитична и таблична. Аз я 
приемам в този вариант и апелирам одобрението и. 
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В разискванията по шеста точка участие взеха: 

1. Пламен лашев: Пред нас е документ, с който кметът на общината ни информира 
как ще стопанисва общинската собственост и какви приходи очаква за 2014 г. от нея. 
Интересни са цифрите в табличната част на програмата. Като анализираме 2013 – 2014 
година се вижда, че очакваните приходи за 2014 г. са във пъти по-големи от 2013 г. 
Логично е да се зададе въпросът как ще се реализира програмата и дали 2014 г. ще бъде 
толкова по-добра финансова година за общината. Аз смятам, че няма да е така. По-скоро 
се цели да ни втълпи че при предлагане на бюджета на Общината за 2014 г., който ще 
бъде внесен приходната част трябва да се върже с разходната по удобен начин, за да може 
бюджетът да бъде балансиран. Дали ще е така ще видим като ни се предложи проекто – 
бюджетът. Смятам, че от това което казах, макар и малко резервирано има известна доза 
истина и желание на всяка цена да се защитят интересите на гражданите на общината за 
която е изработена тази програма. Затова, считам че резервираното ми и критично мнение 
не е неправилно и ще гласувам „Въздържал се”. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „За” и 1 (един) глас „Въздържал се” приема 

Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2013 г. и актуализация на плана на 
капиталовите разходи за 2013 г. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „За” и 1 (един) глас „Въздържал се” приема 
Актуализирана Програма за управление на Община Две могили до края на мандат 2011 – 
2015 година. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” дава съгласие да бъде проведен търг с 
явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, с начин на трайно ползване 
“Нива” в землището на с. Батишница , Община Две могили за срок от 9 (девет) години. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” дава съгласие да бъде изработен проект за 
специализиран Подробен устройствен план-план за застрояване(ПУП-ПЗ) за обект 
“Кариера за добив на строителни материали от находище”Могилино”,разположена в 
землището на с.Могилино, Община ДВЕ МОГИЛИ, Област Русе. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „За” дава съгласие да бъде проведен търг с 
явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, с начин на трайно ползване 
“Полска култура” в землището на с. Батишница , Община Две могили за срок от 9 (девет) 
години. 

6. Комисията с 6 (шест) гласа „За” и 1 (един) глас „Въздържал се” приема 
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 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) 


