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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  
№ 42 

Днес, на 18.10.2013 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. 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 и Бисер Йончев – Кмет на Кметство село Батишница. 

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. № 355/24.09.2013 г., 
относно: Промяна статута на част от имот публична общинска собственост. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 366/10.10.2013 г., 
относно: Отмяна на Решение № 479 и определяне на представител на Община Две могили 
в Асоциацията по ВиК – Русе. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 370/11.10.2013 г., 
относно: Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на село 
Широково и село Пепелина за периода от 01.11.2012 г. до 01.11.2013 г. и проблемите, 
които стоят пред него. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 371/11.10.2013 г., 
относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за поддържане 
и осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията 
на община Две могили, област Русе 

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 372/11.10.2013 г., относно: 
Приемане на Информация за резултатите от участието на Община Две могили в проекти 
по различните оперативни програми. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 376/11.10.2013 г., 
относно: Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на село 
Острица за периода от 2011 – 2013 година и проблемите, които среща при изпълнение на 
задълженията си. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Докладната записка е 
във връзка с постъпило искане за закупуване на Общински имот. По този повод общинска 
администрация ни предлага промяна на статута на имот в село Батишница. Това искане е 
постъпило непосредствено преди предходното заседание на общинския съвет. Тогава 
комисията го разгледа, но предпочетохме да го обсъдим в настоящото ни заседание по-
подробно. Става въпрос за имот около паметника на загиналите във войните, който е с 
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историческо значение и трябва да бъдем изключително предпазливи в решенията си с 
цел да защитим както общинските интереси, така и да задоволим искането на купувача г-н 
Ферзов. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев: В постъпилата докладна записка е изготвен ПУП за имота, 

като според него се предлага да се купи 144 кв.м. от общинския имот, а с предишно наше 
решение ние решихме да продадем не-повече от 80 кв.м. Това искане мен лично ме 
смущава и предлагам ако трябва да отидем на място, за да се запознаем с обстановката 
преди да вземем каквото и да било решение. 

2. Бисер Йончев: Подкрепям предложението на г-н Георгиев, ако Общината има 
възможност да осигури транспорт за общинските съветници да отидат на място след 
заседанието на комисията и тогава да вземат решение. Паметникът има историческо 
значение и би било хубаво да се види на място за какво става въпрос. 

По първа точка нямаше повече резасквания, като комисията единодушно реши да 

се отиде на място и там да вземе необходимото решиние, каква част от общинския 

имот е редно да се продаде и коя да остане общинска. 

По втора точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Стандартно решение, 
няма какво да коментираме, нека го подкрепим. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 
По трета точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Информацията е 

подадена навреме. Село Широково е едно много малко село предимно с възрастно 
население. Нека се приеме информацията, като се обърне внимание на проблемите в 
селото. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Става въпрос за 

актуализиране на текстовете в нашата Наредба № 3, за да се съобрази с нормативните 
актове от по-висока степен. Предложението е навременно и правилно, нямам забележки – 
да се приеме. Вносителят се е постарал и съобразил всички промени до този момент които 
трябва да се направят. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 
По пета точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Предложена ни е 

актуална информация, от която както ние така и обществеността има нужда. Какво прави 
впечатление – по старите проекти – изпълнението е с относителен характер, като някои се 
изпълняват, други не, има и обжалвания – стандартни процедури. Прави впечатление и че 
няма много нови спечелени проекти, което говори за не много добрата работа на 
общинска администрация в тази насока. Това си е мое мнение, което не искам да налагам. 
Предлагам да приемем представената ни информация. 

Разисквания по пета точка не бяха направени. 
По шеста точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Поредна 

информация, нямам какво да коментирам, нека се приеме информацията. 
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” след направен оглед на имота не приема 
така предложената промяна на статута, като предлага на Кмета на Общината да изготви 
нов ПУП, като от старото предложение отпадне половината имот или около 72 кв.м. При 
изготвянето на новия ПУП да се има предвид конкретно предложение, с което имотът ще 
граничи на две улици. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” дава съгласие да бъде отменено Решение 
№ 479 и определяне на представител на Община Две могили в Асоциацията по ВиК – 
Русе. 
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3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема информацията за резултатите от 

дейността на Кметския наместник на село Широково и село Пепелина за периода от 
01.11.2012 г. до 01.11.2013 г. и проблемите, които стоят пред него. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване 
на собствеността и чистотата на територията на община Две могили, област Русе. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема информацията за резултатите от 
участието на Община Две могили в проекти по различните оперативни програми. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема информацията за резултатите от 
дейността на Кметския наместник на село Острица за периода от 2011 – 2013 година и 
проблемите, които среща при изпълнение на задълженията си. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 9.30 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) 


