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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  

№ 67 
Днес, на 20.03.2015 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. Стефка Райкова Пенчева – член. 
4. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
5. Татяна Димитрова Василева – член. 
6. Боян Симеонов Иванов – член. 
Отсъства: Байчо Петров Георгиев – член. 

 В работата на Комисията участие взеха Йорданка Тодорова – отдел „Общинска 
собственост” и Нейхан Назиф – отзел „Земи и гори” в общинска администрация. 

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. № 87/09.03.2015 г., относно: 
Отдаване под наем на общински „Рибарник” имот № 000242 в землището на село Кацелово, 
община Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 92/13.03.2015 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. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 93/13.03.2015 г., относно: 
Предоставяне на проектирани в план за земеразделяне полски пътища, попадащи в масиви за 
ползване по реда на чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
(ЗСПЗЗ), обн. ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г.  

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 94/13.03.2015 г., относно: 
Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на постоянен 
пчелин. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 105/13.03.2015 г., 
относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услугите предоставяни на физически и юридически лица на 
територията на община Две могили, област Русе. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 108/16.03.2015 г., 
относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя, 
стопанисвана по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Баниска, с. Бъзовец, с. Кацелово, с. 
Чилнов и с. Помен Община Две могили. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 120/20.03.2015 г., 
относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост и допълнение на 
Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост. 

 
По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Иска се да вземем решение 

за отдаване под наем на рибарник. Старият договор вече е изтекъл и е необходимо да се отдаде 
отново. Всичко е наред, рибарникът е рействащ, но нека срокът на договора да бъде 9 години. 

Разисквания по първа точка нямаше. 
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По втора точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Постъпило е предложение за 

изменение на Наредба № 7 съобразно направени изменения в по-високи нормативни документи. 
Предложението се внася навреме и с необходимата пълнота. Аз нямам забележки. Нека се приеме. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

По трета точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Предоставен ни е 
проектиран план за земеразделяне и отдаване под наем на полски пътища. Планът е изготвен от 
комисия определена от Директора на ОС «Земеделие» град Русе. От нас се иска да одобрим 
искането без да можем да променяме параметрите от протокола. Нека се приеме. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Боян Симеонов: Всичко е наред, но защо сумите за ползване на землищата в село 
Могилино и село Помен са по-ниски от другите. Аз считам, че трябва да се изравнят с останалите 
и навсякъде наемът да е еднакъв, в случая 30 лева. Съзнавам, че не можем да променяме 
решението по протокола, но считам, че това е по-справедливо и независимо какво ще реши 
общинския съвет на заседанието, становището на комисията по протокола нека е такова. 

2. Нейхан Назиф: Сумите за тези две села са по-ниски, защото и рентната цена за отдаване 
под наем на земеделска земя в тези землища е по-ниска. Затова е комисията е определила такъв 
наем. 

3. Боян Симеонов: От справедлива гледна точка би трябвало наемът да е еднакъв и аз 
поддържам становището си. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Става въпрос за 
вещно право за пчелин, само че в землището на село Баниска. Досега сме вземали такива решения 
нека и това сега го одобрим. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

По пета точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Предложено ни е изменение 
на Наредба № 5 в частта и за таксите за пещера «Орлова чука». Явно е по-добре предложените 
изменения да се приемат, защото иначе се получават злоупотреби. Нека се приемат промените. 
Искам да отправя апел към кмета за подобряване работата по стопанисване на пещерата с цел 
повишаване на посещаемостта. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
По шеста точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Постъпило е искане за 

провеждане на конкурсза отдаване на Общинска земя от по-големи размери, което налага и по-
подробното разглеждане на докладната записка. Заявителите, които ще наемат земята явно ще 
усвояват средства по европейски програми, защото става въпрос за големи инвестиции. Това 
налага и по-голямо отделяне на внимание, което следва да отделим при разискванията. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 

1. Нейхан Назиф: Става въпрос за общински зами, които са в много лошо състояние и на 
практика за друго не стават. Призовавам Общинския съвет да ги отдаде, защото инвеститорите 
изглеждат сериозни и според мен ще изпълнят намеренията си. 

2. Пламен Лашев: Аз считам също, че е добре да се одобри искането. Процедурата е с 
конкурс, което спомага за по-точното отсяване на инвеститора, като намалява риска от фиктивно 
наемане. Щом ще се инвестират такива пари в Общината и ще се разкриват работни места нека 
това стане. Смятам, че срокът за отдаване е твърде дълъг, става дума за големи площи и това 
налага по-широко обсъждане на проблема, включително с участието на местните кметове и други 
специалисти, затова ще се въздържа при гласуването. 

По седма точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Отново докладна записка за 
отдаване под наем за имот общинска собственост. Тук става въпрос за здравеопазване и социални 
дейности. Добре е, че има такива намерения и приветствам искане в тази насока. По отношение на 
отдаването под наем, добре е това да стане по предложената процедура, т.е. с конкурс и 
определени изисквания към кандидатите. Така оформено искане аз ще подкрепя. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 

1. Айдън Карамехмедов: Одобрявам искането, най-накрая и в нашата община да се 
помисли за здравеопазването. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 87/09.03.2015 г., относно: Отдаване под наем на общински „Рибарник” 
имот № 000242 в землището на село Кацелово, община Две могили. 
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2. Комисията с 6 (шест) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 

Христов с вх. № 92/13.03.2015 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. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 93/13.03.2015 г., относно: Предоставяне на проектирани в план за 
земеразделяне полски пътища, попадащи в масиви за ползване по реда на чл. 37в, ал. 16 от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), обн. ДВ, бр. 14 от 
20.02.2015 г., като цените на рентно плащане бъдат изравнени за всички населени места в 
размер на 30 лева. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 94/13.03.2015 г., относно: Учредяване право на ползване върху имот 
общинска собственост за устройване на постоянен пчелин. 

5. Комисията с 6 (шест) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 105/13.03.2015 г., относно: Приемане на Наредба за изменение на 
Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите 
предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две могили, 
област Русе. 

6. Комисията с 2 (два) гласа „За”, 3 (три) гласа „Против” и 1 (един) глас 

„Въздържал се” не приема Докладна записка от Николай Христов с вх. № 108/16.03.2015 
г., относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на 
земеделска земя, стопанисвана по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Баниска, с. 
Бъзовец, с. Кацелово, с. Чилнов и с. Помен Община Две могили. 

7. Комисията с 6 (шест) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 120/20.03.2015 г., относно: Отдаване под наем на част от имот – публична 
общинска собственост и допълнение на Годишната програма за управление и 
разпореждане с общинска собственост. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
           (Пламен П. лашев)                      (Айдън С. Карамехмедов)                        (Стефка Р. Пенчева) 

           
 

 

4. …………………  5. …………………  6. ………………… 
        (Юсеин А. Юсеинов)                       (Татяна Д. Василева)          (Боян С. Иванов) 
 

 

 

 

 

 

Председател на комисията: 

        

 

______________ (Пл. Лашев) 
 

 

Секретар   на   комисията: 

        
 

______________ (А. Карамехмедов) 


