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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТУС, ОБЩ ИНСКА СОБСТВЕНОСТ, 

МЕСТНО САМО-УПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, 
РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКАИ ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ”

П Р О Т О К О Л 
№ 99

Днес, на27.01.2011 г., от 9.00 часа, в град Две могили, в сградата на 
Общината, в стая № 2 се проведе заседание на постоянната комисия по „ТУС, 
общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 
политика и евроинтеграция”, на което присъстваха:

1. Пламен Петков Лашев – секретар.
2. Ахмед Назиф Феим – член.
3. Айдън Сабриев Карамехмедов – член.
4. Огнян Стефанов Георгиев – член.
Отсъства: Йордан Георгиев Великов– Председател на комисията 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма 

законни пречки, единодушно приехме следния дневен ред:
1. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

41/21.01.2011 г., относно: Отдаване под наем на част от имот – публична 
общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване – село Чилнов.

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
42/21.01.2011 г., относно: Отдаване под наем на част от имот – публична 
общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване – село Батишница.

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
43/21.01.2011 г., относно: Отдаване под наем на част от имот – публична 
общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване – село Баниска.

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
44/21.01.2011 г., относно: Отдаване под наем на част от имот – публична 
общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване – град Две могили.

5. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
45/21.01.2011 г., относно: Отдаване под наем на част от имот – публична 
общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване – село Каран 
Върбовка.

6. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
46/21.01.2011 г., относно: Годишен доклад за изпълнението на Програмата за 
управление на Община Две могили за мандат 2007 – 2011 г. през 2010 г.

7. Разглеждане наДокладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
51/26.01.2011 г., относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска 
собственост чрез публичен търг с явно наддаване – село Кацелово.

8. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
52/26.01.2011 г., относно: Даване на съгласие за изграждане на Помпена шахта 
№ 3 в имот № 20184.1.1441 по КККР на град Две могили.
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По първа точка от дневния ред докладваОгнян Георгиев: Днес 
продължаваме с лекарските кабинети. Тази докладна касае две помещения в село 
Чилнов. Тук имаме още едно помещение и манипулационна, но за тях не се казва 
нищо. Така или инъче, това което се иска от нас, можем да го направим и да 
приемем предложеното ни решение

В разискванията по първа точка взеха участие:
1. Ахмед Феим: Съгласен съм с колегата. Да се приеме.

По втора точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Тази 
докладна касае помещенията в здравната служба в село Батишница. Тук пак се 
предлагат две помещения с обща площ от 25 кв. м., а цялата служба е с площ от 
150 кв. м.

В разискванията по втора точка взеха участие:
1. Айдън Карамехмедов: Какво да коментираме. Да се приеме 

решението. После да говорим с „Общинска обственост” да се организират и да 
си оправят нещата. 

По трета точка от дневния ред докладваАйдън Карамехмедов: В 
Баниска имаме три помещения, които следва да бъдат отдадени под наем. 
Описани са, така че може да приемем предложеното решение, като тук бъде 
коригирана цената от 1.00 лева на 1.50 лева. Вижда се от аАкта за собственост, 
че в сградата има 13 помещения – за каво се ползват другите 10 и в какво 
състояние са – един там горе знае.

В разискванията по трета точка взеха участие:
1. Огнян Георгиев: Съгласен съм с проекта на решение и с уточнението, 

което прави колегата.

По четвърта точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Тази 
докладна е по-обемиста, тъй като касае кабинетите, които се намират в 
Поликлиниката в Две могили. Помещенията са индивидуализирани. Посочена е 
тяхната квадратура, така че предлагам да приемем решението, което ни се 
предлага.

В разискванията по четвърта точка взеха участие:
1. Пламен Лашев: Поддържам мнението на колегата.
По пета точка от дневния ред докладваАйдън Карамехмедов: Това е 

последната докладна от този вид. Касае се за двете помещения в Каран 
Върбовка. Да приеме това решение.

В разискванията по пета точка взеха участие:
1. Огнян Георгиев: Видно е от АОС на първия етаж на здравната служба 

има 6 стаи. В случая ние отдаваме под наем само две. Тук също не става ясно 
какво става с другите 4 стаи. А като прибави към тях и седемте стаи на втория 
етаж, нещата са объркващи. Наистина трябва да изискаме допълнителна 
информация какво се случва с тези помещения. За какво се използват? Отдадени 
ли са под наем? 

По шеста точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Съгласно 
изискванията на ЗМСМА Кметът на Общината ежегодно прави Доклад за 
изпълнение на Програмата за управление за своя мандат. Това е поредния такъв, 
като в него по приоритети е посочено какво е направено. За съжаление в 
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условията на икономическа криза възможностите не са големи. Положително е, 
че с оглед наличието на голям процент застаряващо население, че успяхме да 
реализираме няколко социални проекта. Направихме, макар и малко за развитие 
на Читалището в Две могили. В доклада има проекти, които са подадени, но 
резултат по тях все още няма. Така или инъче така стоят нещата при нас. 
Хубавото, че въпреки орязания ни бюджет при нас не се случи да се прилагат 
драконовски мерки на икономии. Така, че предлагам да приемем доклада.

В разискванията по шеста точка взеха участие:
1. Ахмед Феим: Това е доклад касаещ третата година от мандата. В 

доклада се вижда какви проекти са разработени. За съжаление за тези три години 
ние не можахме да изградим звено, което обучавайки ги да могат без външна 
помощ да разработят един проект от – до. Вижда се, че проекти, които са в 
рамките на до 100 000 лева са разработени с наше участие. Без да омаловажаваме 
това – това са малки проекти. Над тази сума – разчитаме на други хора, което 
според мен е слабост. Тук можеше да се кажат и няколко думи с 
децентрелизацията, т. е. как второстепенните разпоредители с бюджетни 
средства се справят? За какво харчат парите си? Подочух информация, че в СОУ 
Две могили съществено перо в бюджета на училището заема допълнителното 
възнаграждение. Без да го омаловажаваме, то не бива да е приоритет на 
преподавателския състав. След като училището има неотремонтирани стаи, 
чинове, маси, необорудвани кабинети, не считам за редно средствата да бъдат 
насочени само и единствено за допълнителна възнаграждение, но по тази тема 
няма написан нито ред.

По седма точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: 
Това е извънредната докладна, която ни се предлага за разглеждане. Тя 

касае язовор в село Кацелово, който се иска да бъде отдаден под наем. Тук 
първото, което ми прави впечатление, че този язовир е „частна общинска 
собственост”, а не както мисля, че трябва да бъде – „публична”. Формално 
погледнато обаче, този язовир реално не е язовир. От докладната съдя вероятно, 
че той ще се използва за рибовъдство. Оттук идва второто ми притеснение –
наемната цена. Защо трябва да има две отделни цени и второ – виждат ми се 
занижени. Спомняте си наскоро разглеждахме докладни за рибарниците в село 
Кацелово. Там предложенията също бяха много занижени, но ние решихме 
друго. Единият рибарник, който е близо 8 декара, бе отдаден под наем за 330 лв. 
годишно, а другия, малкия от 5 декара – за 220 лв. Търговете са станали от 
първия път. Това означава, че цената е изгодна и за наемателя. При условие, че 
тогава оценихме един декар на цена от близо 42 лева, то следва началната цена
на ози търг да бъде някъде около 800 лв. По тази причина, предлагам да се 
ориентираме към по-висока начална наемна цена от предложената без да 
определяме дали това се касае за първата, втората или третата година. 

В разискванията по седма точка взеха участие:
1. Айдън Карамехмедов: От самото решение не се вижда да е записана 

каква е началната наемна цена. Това ще рече, че докладната пак не е написана 
като хората. Затова, за да не спираме работата на администрацията предлагам 
решението да го оформим във вида, в който оформяме решенията си за отдаване 
под наем. На следващо място по отношение на наемната цена, смятам че тази 
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която е за първите две години да остане в такъв размер или приблзизително 
около тази цена. Правя това предложение, защото по този язовир има много 
работа. Реално в него няма вода. Има тиня, която трябва да се изчисти по всяка 
вероятност дъното трябва да се насипе с жълта пръст за да може след това да се 
отъпче и съответно да се задържи водата в него. На следващо място до язовира 
няма изграден тръбопровод, което ще рече че от най близката до него чешма 
трябва да се подаде тръба, която да го пълни. Дебитът на водата по думите на г-н 
Велко Иванов е малък и язовирът няма да може да се пълни лесно. Оставям 
настрани въпроса, че мястото трябва да се почисти от разни саморасли храсти. 
Така, че работата и средствата, които ще са необходими за да тръгне този язовир 
ще са големи. По отношение на втората цена, аз мисля че ако човекът, който 
иска да се занимава с този язовир е сериозен, за две години той трябва да съумее 
да подготви съоръжението. След това от тези 18 дка язовир ще могат да се 
получават добри доходи, което ще рече, че по отношение на предложената цена 
от 748 лева ми се вижда занижена, поради което предлагам да я завишим. С 
оглед отдадените други рибарници в нашата община, според мен разумната 
наемна цена е някъде между 1 500 и 2 000 лева. В тази рамка да коментираме.

2. Ах мед Феим: Подкрепям казаното до тук от колегите. Наистина не 
бива да спираме частната инициатива. Но също така не бива тази инициатива да 
развиваме за сметка на Общината. Можем наистина да определим по-високата 
цена– тази от 2 000 лева, а ако няма заявен интерес, съответно тя може да бъде 
намалена. До сега от този имот не получаваме никакъв наем, поради което ако 
той не бъде отдаден сега под наем на цена записана в докладната записка, то 
Общината ще загуби два, три месеца, което се равнява в пари на приблизително 
90 лева. С тези пари Общината няма да обеднее, затова аз също подкрепям 
първоначалната цена за първите две години от 336 лева, да остане, но след 
втората година наемната цена да бъде в размер на 2 000 лева.

По осма точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев: Тази 
докладна е свързана с водния проект за Две могили. През 2009 г. определихме 
имота върху който да бъде изградена помпена шахта № 3, но Министерството на 
земеделието и храните не приема нашето предложение. Общината е провела 
своите проучвания и сега ни се предлага тази помпена шахта да бъде изградена в 
района на стадиона. Виждате от приложената скица, че това е най-отдалечената 
южна точка в имота. Там в момента има храсти от люляк и трева. Човешки крак 
там не стъпва, така че ако там бъде изградена тази шахта няма да пречи по 
никакъв начин на ползването на съоръжението. По тази причина предлагам да 
приемем предложеното ни решение.

В разискванията по седма точка взеха участие:
1. Пламен Лашев: Водният проект ще бъде в полза на гражданите на Две 

могили. След като администрацията предлага тази шахта да бъде разположена в 
този имот, предполагам, че тя е обсъждала и други варианти. Сред всички тях тя 
е избрала най-удачния, т. е. този. По тази причина аз също подкрепям 
предложения проект на решение и нека го гласуваме.

След приключване на разискванията, приехме следните
С Т А Н О В И Щ А:
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1. Комисията с 4 (четири) гласа „за”дава съгласие за отдаване под 
наем на част от имот – публична общинска собственост чрез публичен търг с 
явно наддаване в село Чилнов.

2. Комисията с 4 (четири)  гласа „за” дава съгласие за отдаване под 
наем на част от имот – публична общинска собственост чрез публичен търг с 
явно наддаване в село Батишница.

3. Комисията с 4 (четири)  гласа „за” дава съгласие за отдаване под 
наем на част от имот – публична общинска собственост чрез публичен търг с 
явно наддаване в село Баниска, като първоначалната наемна цена се коригира от 
1.00 лева на 1.50 лева.

4. Комисията с 4 (четири)  гласа „за” дава съгласие за отдаване под 
наем на част от имот – публична общинска собственост чрез публичен търг с 
явно наддаване в град Две могили.

5. Комисията с 4 (четири)  гласа „за” дава съгласие за отдаване под 
наем на част от имот – публична общинска собственост чрез публичен търг с 
явно наддаване в село Каран Върбовка.

6. Комисията с 4 (четири)  гласа „за” приемагодишен доклад за 
изпълнението на Програмата за управление на Община Две могили за мандат 
2007 – 2011 г. през 2010 г.

7. Комисията с 4 (четири)  гласа „за” дава съгласие да се отдаде под 
наем имот – частна общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване –
село Кацелово, като бъде променена началната наемна цена..

8. Комисията с 4 (четири)  гласа „за” дава съгласие за изграждане на 
Помпена шахта № 3 в имот № 20184.1.1441 по КККР на град Две могили.

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа.

Подписали протокола:

1. ………………… 2. ………………… 3. …………………
 (Пламен П. Лашев)                           (Ахмед Н. Феим) (Огнян Ст. Георгиев)

4. ……....……………
                      (Айдън С. Карамехмедов)

Председател на комисията:

______________ (Й. Великов)

Секретар      на       комисията:

______________ (Пл. Лашев)


