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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  

№ 55 
 

Днес, на 14.07.2014 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. 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, Ангелина Начева – Кмет на Кметство село Баниска. 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 261/30.06.2014 г., 
относно: Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.12.2013 г. до 31.05.2014 
г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 266/03.07.2014 г., 
относно: Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен 
план - План за застрояване и Парцеларни планове за техническата инфраструктура /ПУП-ПЗ 
и ПП/ на поземлен имот /ПИ/ 105005, ЕКАТТЕ: 57488, местност „Край село” в землището на 
с. Помен, община Две могили, област Русе. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 273/10.07.2014 г., 
относно: Информация за дейността на Обществения посредник на Община Две могили, 
област Русе за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 275/11.07.2014 г., 
относно: Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен 
план - План за застрояване и Парцеларни планове за техническата инфраструктура /ПУП-ПЗ 
и ПП/ на поземлени имоти /ПИ/ 063014 и 063015, ЕКАТТЕ: 54362, местност „Гюргево” в 
землището на с. Острица, община Две могили, област Русе. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Исмет Османов с вх. № 282/14.07.2014 г., 
относно: Приемане на информация за дейността на Кмета на Кметство село Чилнов за 
периода 01.07.2013 г. до 30.06.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Отчетът за дейността на 
Общинския съвет се внася на време. Направен е анализ за работата ни, има и препоръки. 
Предлагам да го приемем. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 
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По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Това е стандартна 

докладна записка за даване на съгласие за ПУП. От отдела към общината нямат забележки, 
поради което ви предлагам да я приемем. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Работата на 
Обществения посредник е предимно по жалби и оплаквания предимно в социалната дейност. 
Там той добре си е свърши работата. От гледна точка на дейностите в сферата на БКС – 
жалби и проблеми няма като изключим проблема с моста на входа за село Кацелово. 
Предлагам да приемем информацията. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Отново 
предложение за вземане на решение за изработване на ПУП, само че за друг инвеститор. 
Нека се приеме без забележки. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Постъпил е отчет на 
Кмета на Кметство село Чилнов. В селото скоро се прави ремонт по мярка 322 на главната 
улица, тротоарите, бордюрите и канализацията. В отчета това е отбелязано с удовлетворение. 
Разбира се има и проблеми, но смятам че отчета трябва да се приеме. 

Разисквания по пета точка не бяха направени. 

По време на заседанието г-жа Христина Ефтимова предложе вземане на решение, 

във връзка със Заповед на Кмета на Общината за създаване на ПК за изработване на нова 

методика по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на отпадъците на 

територията на Общината. Предложението е да се приеме лице от нашата комисия, 

което да участва в работата на новосъздадената постоянна комисия. 

1. Пламен Лашев: Аз предлагам това лице да бъде Айдън Карамехмедов. 

2. Боян Симеонов: Моето предложение е за Байчо Георгиев. 

3. Байчо Георгиев: Аз си правя самоотвод. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Отчет за дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 
01.12.2013 г. до 31.05.2014 г. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” дава съгласие за Вземане решение за даване 
на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване и 
Парцеларни планове за техническата инфраструктура /ПУП-ПЗ и ПП/ на поземлен имот /ПИ/ 
105005, ЕКАТТЕ: 57488, местност „Край село” в землището на с. Помен, община Две 
могили, област Русе. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Информация за дейността на 
Обществения посредник на Община Две могили, област Русе за периода от 01.01.2014 г. до 
30.06.2014 г. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” дава съгласие за Вземане решение за даване 
на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване и 
Парцеларни планове за техническата инфраструктура /ПУП-ПЗ и ПП/ на поземлени имоти 
/ПИ/ 063014 и 063015, ЕКАТТЕ: 54362, местност „Гюргево” в землището на с. Острица, 
община Две могили, област Русе. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Приемане на информация за 
дейността на Кмета на Кметство село Чилнов за периода 01.07.2013 г. до 30.06.2014 г. и 
проблемите, които стоят пред него. 

 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа. 
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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) 


