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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  

№ 57 
Днес, на 15.08.2014 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. 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 – Кмет на Общината, Кремена 
любенова – зам.-кмет на Общината, Христина Димитрова Ефтимова – Председател на Общинския 
съвет, Иван Николаев – Кмет на Кметство село Кацелово, Сетвийе ...... – Кмет на Кметство село 
Помен, Бисер ...... – Кмет на Кметство село Батишница, Георги Малев – Кмет на Кметство село 
Бъзовец и Йорданка Тодорова – Общинска собственост при Община Две могили. 

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. № 305/07.08.2014 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Стоян Гецов с вх. № 306/07.08.2014 г., относно: 
Продажба на „Друга изкуствена водна площ” – частна общинска собственост в село Кацелово. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Стефка Райкова с вх. № 308/08.08.2014 г., относно: 
Предсрочно освобождаване на Христина Димитрова Ефтимова като „Председател на Общинския 
съвет” в Община Две могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 309/08.08.2014 г., относно: 
Продажба на „Друг вид земеделска земя” – частна общинска собственост в град Две могили. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 310/08.08.2014 г., относно: 
Продажба на „Рибарник” – частна общинска собственост в землището на село Помен. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Георги Георгиев с вх. № 311/11.08.2014 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец за периода от 
01.07.2013 г. до 31.07.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Бисер Йончев с вх. № 312/11.08.2014 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Батишница за периода от 
01.07.2013 г. до 31.07.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 318/11.08.2014 г., относно: 
Възстановяване право на собственост върху земеделска земя съгласно Решение № 45 от 31.03.2014 
година на Районен съд – Бяла.  

9. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 324/13.08.2014 г., относно: 
Обособяване на самостоятелен поземлен имот с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска 
територия” от имот № 000392 – пасище, мера. 

По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: С предложените промени в 
наредбата се предлагат изменения в глава VІІІ съобразно измененията в ЗСПЗЗ. Измененията са 
актуални, поради което ви предлагам да ги приемем. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 



 2
По втора точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Въпросната докладна записка 

се внася със същия текст, който отхвърлихме на предишно заседание на общинския съвет. Разликата 
тук е, че сега докладната записка е от името на друг вносител. Тогава в решението си общинският 
съвет се обоснова, отхвърли предложението и понеже няма промяна в обстоятелствата, аз считам че 
не можем сега да приемем това решение. Предлагам на комисията да излезем със становище 
докладната записка да отпадне от дневния ред. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Айдън Карамехмедов: Аз считам, че имотът може да бъде продаден, след като има 
потенциален купувач. 

2. Байчо Георгиев: В предходното заседание на общинския съвет ние отхвърлихме искането 
с мотива, че е по-добре имотът да се отдаде под наем. Такова е и моето предложение сега. 

3. Иван Николаев: Хората от селото са недоволни от това, че имотът ще се продава, аз също 
съм против. Мотивите ми са същите, каквито бяха и преди – нека се сформира комисия от общински 
съветници, които да дойдат на място и тогава след оценка на ситуацията се вземе решение, което е 
най-правилно. 

По трета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: С настоящата докладна записка 
се иска промяна на ръководството на общинския съвет. Докладната записка е внесена от общинския 
съветник Стефка Райкова. Мотивите, които са изложени не мога да коментирам. Ще кажа само, че 
искането е съобразено със ЗМСМА и нашия правилник. Аз считам, че е редно да се допусне за 
разглеждане в заседанието на общинския съвет без да правя повече коментари. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: Въпросът тук е има ли право Общински съветник да прави такова искане 
и отговорът е категорично „ДА”. Въпросът за искането е политически – може да се проведе такава 
процедура. 

2. Боян Симеонов: Мотивите за искането за предсрочно освобождаване, според мен са 
предимно лични, нека не допускаме такива решения. Призовавам г-жа Райкова да си оттегли 
докладната записка. 

3. Пламен Лашев: Явно общинският съвет не работи добре щом се създава това напрежение 
между членовете му. Промяната в ръководството му вероятно ще успокои напрежението. Нека все 
пак допуснем това искане до разискване в заседанието на общинския съвет. Мисля, че това ще е от 
полза за цялото общество. 

4. Христина Ефтимова: ....................(Изказването е прикачено към протокола с подпис и 

дата от г-жа Ефтимова). 

По четвърта точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Ръководството на 
общината иска да продаде този имот защото не е нужен. Процедурата е спазена, да се приеме 
предложението. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Подкрепям искането на 
ръководството на общината. От нормативна гледна точка е спазена процедурата, да се приеме. 

Разисквания по пета точка не бяха направени. 

По шеста точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Постъпилата информация 
е пълна и точна, поради което ви предлагам да я приемем. Има забележки и препоръки от кмета на 
селото, моля общинското ръководство да ги вземе под внимание. 

Разисквания по шеста точка не бяха направени. 

По седма точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Докладната записка е 
аналогична с предходната, само че тук става въпрос за село Батишница. Има препоръки, критични 
забележки и като цяло е пълна и точна, поради което ви предлагам да я приемем. 

Разисквания по седма точка не бяха направени. 

По осма точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Тук няма какво да коментираме, 
само трябва да вземем решение, с което да потвърдим това на Беленския районен съд. 

Разисквания по осма точка не бяха направени. 

По девета точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Докладната записка е за 
обособяване на УПИ. Няма какво да коментираме, нека се приеме предложението. 

Разисквания по девета точка не бяха направени. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
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1. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 

Христов с вх. № 305/07.08.2014 г., относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

2. Комисията с 2 (два) гласа „За”, 4 (четири) гласа „Против” и 1 (един) глас 

„Въздържал се” не приема Докладна записка от Стоян Гецов с вх. № 306/07.08.2014 г., 
относно: Продажба на „Друга изкуствена водна площ” – частна общинска собственост в село 
Кацелово. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „За” и 1 (един) глас „Въздържал се” приема 
Докладна записка от Стефка Райкова с вх. № 308/08.08.2014 г., относно: Предсрочно 
освобождаване на Христина Димитрова Ефтимова като „Председател на Общинския съвет” в 
Община Две могили. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 309/08.08.2014 г., относно: Продажба на „Друг вид земеделска земя” – 
частна общинска собственост в град Две могили. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 310/08.08.2014 г., относно: Продажба на „Рибарник” – частна общинска 
собственост в землището на село Помен. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Георги Георгиев 
с вх. № 311/11.08.2014 г., относно: Информация за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Бъзовец за периода от 01.07.2013 г. до 31.07.2014 г. и проблемите, които стоят 
пред него. 

7. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Бисер Йончев с 
вх. № 312/11.08.2014 г., относно: Информация за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Батишница за периода от 01.07.2013 г. до 31.07.2014 г. и проблемите, които 
стоят пред него. 

8. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Разглеждане на Докладна записка от 
Николай Христов с вх. № 318/11.08.2014 г., относно: Възстановяване право на собственост 
върху земеделска земя съгласно Решение № 45 от 31.03.2014 година на Районен съд – Бяла.  

9. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Разглеждане на Докладна записка от 
Николай Христов с вх. № 324/13.08.2014 г., относно: Обособяване на самостоятелен 
поземлен имот с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия” от имот № 
000392 – пасище, мера. 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 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) 


