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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  

№ 3 
 

Днес, на 16.01.2012 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. Байчо Петров Георгиев – член. 

 4. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
 5. Татяна Димитрова Василева – член. 
           6. Боян Симеонов Иванов – член. 
 В работата на Комисията участие взеха Христина Димитрова Ефтимова – 
Председател на Общинския съвет, Трифон Евгениев – Началник отдел 
„Териториално и селищно устройство” и новоприетия член на Общинския съвет – 
Стефка Райкова Пенчева. 
 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. № 
565/05.01.2012 г., относно: Определяне на представители от Община Две могили в 
МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 568/06.01.2012 
г., относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 1 
за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 
574/09.01.2012 г., относно: Вземане решение за учредяване на право на преминаване 
на кабелна мрежа  СН (средно напрежение) за външно ел. присъединяване от БКТП 
(бетонен комплектен трансформаторен пост) към ВЕЛ (въздушен електропровод) 20 
КV Баниска.   

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 
577/11.01.2012 г., относно: Промяна в състава на Комисията по „Образование, 
култура и културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, 
проблеми на гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и 
туризма” и Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска 
собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 
582/11.01.2012 г., относно: Информация за работата на общинската администрация 



 2 
по административното обслужване на физическите и юридическите лица през 2011 
г. 

По първа точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Докладната 
записка е във връзка с промени в състава на местната администрация след 
проведените местни избори 2011 г. Трябва да прекратим правомощията на Юлия 
Маринова Йорданова, защото тя не работи в общинската администрация вече. За 
тази цел Кметът на Общината предлага нови представители, а именно: Соня 
Петрова Неделчева – Нечева и резервен член Юсеин Ахмедов Юсеинов. Считам, че 
предложенията са уместни и можем да ги подкрепим. 

В разискванията по първа точка взеха участие:   

1. Байчо Георгиев: Аз не успях добре да се запозная с докладната записка и 
прочитайки я тук имам известни резерви по отношение на това кого общинският 
съвет да предложи за представител в това сдружение. Предлаженията са за 
общински съветници, а считам, че би трябвало да бъдат представители на 
общинската администрация. За това ще гласувам с „Въздържал се” по отношение на 
предложението. 

2. Христина Ефтимова: Аз смятам, че предложението на Кмета на Общината 
е удачно, защото Соня Петрова Неделчева – Нечева е присъствала при учредяването 
на МИГ. Тук ние трябва да изберем представители, които ще предложим, а Общото 
събрание на МИГ ще ги избере. Така, че предлагам да се приеме предложението. 

По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Предложението 
ми за промяна на нашия Правилник е обосновано от известни пропуски при 
приемането му. Това още повече пролича на предходното заседание на Общинския 
съвет, като предлагам тези пропуски да бъдет отстранени с промяна на Правилника. 
Предложенията са съобразени със ЗМСМА и считам, че ще ги приемете. 

В разискванията по втора точка взеха участие:   

1. Пламен Лашев: Промени в Правилника можем да правим постоянно ако 
забележем, че има необходимост от такива. Г-н Георгиев с право иска тази промяна 
с цел подобряване работата на Общинския съвет. Предлагам да го подкрепим. 

По трета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Исканото 
преминаване на кабелна мрежа средно напрежение е във връзка със заявление на 
инвеститор. За целта от гл. Архитект е предложена схема за преминаване. Описано е 
начина на полагане на кабела. Докладната е съгласувана и считам, че трябва да я 
приемем. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: Съгласен съм с предложението на колегата, но имам 
забевлежки по отношение както на заявлението, така и на предложението за 
решение. Забележката е, че неправилно се тълкува думата „право на преминаване”, а 
би трябвало да е „право на прокарване”, като в този случай ще трябва да се цитира 
друг член от ЗУТ, а именно чл. 192, ал. 2. 

2. Трифон Евгениев: Грешката е моя, цитираният член от ЗУТ е правилно 
посочен, но е сгрешена думата „право на преминаване”. Правилното тълкуване е 
„право на прокарване”. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Промяната 
в състава на комисиите е в следствие от промяната в състава на Общинския съвет. 
Няма какво да се коментира, да се приеме предложението. 

Разисквания по четвърта точка от дневния ред нямаше. 

По пета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Информацията на 
Отдел АПИО е подадена в срок съгласно одобрения от нас график. Както и в минали 



 3 
години информацията е добре направена с необходимата пълнота, яснота и 
препоръки. Вижда се, че административното обслужване на населението в 
Общината се провежда добре и считам, че трябва да дадем положителна оценка за 
работата в този отдел. 

В разискванията по петаточка участие взеха: 

1. Татяна Василева: Прочетох информацията и останах удовлетворена от 
начина и на оформяне и фактите посочени в нея. Съгласна съм с Лашев, нека 
приемем информацията. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” и 1 (един) глас „Въздържал се” дава 

съгласие за определяне на представители от Община Две могили в МИГ ЛИДЕР на 
територия Две могили и Иваново. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Правилник за изменение и 
допълнение на Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие за учредяване на право на 
преминаване на кабелна мрежа  СН (средно напрежение) за външно ел. 
присъединяване от БКТП (бетонен комплектен трансформаторен пост) към ВЕЛ 
(въздушен електропровод) 20 КV Баниска.   

4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие за промяна в състава на 
Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, 
младежта, възрастните хора, спорта и туризма” и Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

5. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема информацията за работата на 
общинската администрация по административното обслужване на физическите и 
юридическите лица през 2011 г. 

 

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) 

 

Председател на комисията: 

        

______________ (Пл. Лашев) 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        

_____________ (А. Карамехмедов) 


