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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  

№ 22 
 

Днес, на 18.10.2012 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. Байчо Петров Георгиев – член. 
7. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 

 В работата на Комисията участие взеха Христина Димитрова Ефтимова – 
Председател на Общинския съвет, Айлин Юсеинова – Директор Дирекция „Регионално 
развитие, управление на европейски проекти и програми и устройство на територията” в 
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. № 446/15.10.2012 г., 
относно: Допълнение на Актуализирания Общински план за развитие на Община Две 
могили 2007-2013 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 447/15.10.2012 г., 
относно: Приемане на Информация за резултатите от участието на Община Две могили в 
Проекти по различните оперативни програми. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 452/17.10.2012 г., 
относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, 
стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на село Пепелина, Община Две 
могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 453/18.10.2012 г., 
относно: Информация за работата на Кмета на Кметство село Чилнов за периода от 
01.01.2012 г. до 30.09.2012 г. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 454/18.10.2012 г., 
относно: Информация за работата на Кмета на Кметство село Кацелово за периода от 
01.11.2011 г. до 30.09.2012 г. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 455/18.10.2012 г., 
относно: Информация за работата на Кмета на Кметство село Бъзовец, община Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Постъпилата 
докладна записка е във връзка с предстоящо кандидатстване по програма за развитие на 
селските райони. Тук за нас е интересно какво ще е съфинансирането от страна на 
Общината – ще трябват ли общински средства по този проект. Според мен мярка 226 като 
цифра не трябва да се цитира и уточнява за промяна в Общинския план за развитие. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
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1. Айлин Юсеинова: Този проект предстои, искаме само да предвидим промените 

в Актуализирания Общински план за регионално развитие на Общината. Дали ще има 
съфинансиране от страна на Общината все още не е ясно. 

По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Представена ни е 
информаци, която според мен не ни удовлетворява. Ние от групата на „Единни за Община 
Две могили” неколкократно задаваме въпроси да ни се предостави такава информация. Тя, 
обаче според мен е непълна – поражда редица въпроси, на които няма отговор – става 
въпрос за удължаване на срокове по проектите, т.е. те са само изброени. Освен това има 
посочени дейности по ремонта на пътната мрежа в Общината, които не са предмет на тази 
информация. Смятам, че г-н Кметът трябва да си оттегли докладната записка или да я 
допълни, но в този вид ние няма да я приемем. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Боян Симеонов: Тук съм съгласен с колегата – информацията е представена в 
много непълен вид и без никаква конкретизация. Аз ще гласувам „Против” приемането и. 

По трета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Предложено ни е да 
бъде проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, 
стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на село Пепелина, Община Две 
могили. Това е стандартна процедура, договорът е изтекъл и се налага провеждането на нов 
търг за отдаването под наем на земята. Нямам забележки и ви предлагам да приемем 
решението. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Представена 
ни е информация за поредното село от Общината. Документът е добре написан и аз нямам 
забележки. В информацията прави впечатление, че селото има нужда от ремонт на пътната 
мрежа и постоянно лекарско присъствие. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Представената ни 
информация е стандартна, доста изчерпателна. Проблемите на селото са ремонта на моста в 
началото на селото и обработката на документите свързани с данъчните изисквания, която 
става ръчно. Би трябвало да се търсят по-спешни решения на тези въпроси. 

Разисквания по пета точка не бяха направени. 

По шеста точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Подадената 
информация е добра. Какво ново – нерешени проблеми за селото няма. Кметът на селото има 
проблеми с дейностите по БКС – бройката за тракторист, но този проблем трябва да се 
разреши заедно с местния кмет.  

Разисквания по шеста 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 „за” дава съгласие да бъде допълнен 
Актуализирания Общински план за развитие на Община Две могили 2007-2013 г. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” не приема Информацията за резултатите от 
участието на Община Две могили в Проекти по различните оперативни програми. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде проведен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, стопанисвана по реда на чл. 19 от 
ЗСПЗЗ в землището на село Пепелина, Община Две могили. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информацията за работата на Кмета 
на Кметство село Чилнов за периода от 01.01.2012 г. до 30.09.2012 г. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информацията за работата на Кмета 
на Кметство село Кацелово за периода от 01.11.2011 г. до 30.09.2012 г. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информацията за работата на Кмета 
на Кметство село Бъзовец, община Две могили. 
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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) 

 


