
 1

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  

№ 56 
Днес, на 16.07.2014 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 Ангелина Начева с вх. № 283/14.07.2014 г., 
относно: Приемане на информация за дейността на Кмета на Кметство село Баниска за периода 
01.07.2013 г. до 30.06.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 284/14.07.2014 г., 
относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно 
ползване “Друга селскостопанска територия” в землището на с. Острица на инвеститор клас В. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 285/14.07.2014 г., 
относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно 
ползване “Друга селскостопанска територия” в землището на с. Острица на инвеститор клас В. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 286/14.07.2014 г., 
относно: Изменение на кадастралната карта на гр. Две могили, област Русе за имот с 
идентификатор 20184.39.266 и ликвидиране на съсобственост между община Две могили и 
физически лица 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 287/14.07.2014 г., 
относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от общинската администрация 
за първото шестмесечие на 2014 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Колеги, сред нас е 
Кметът на село Баниска, поради което ви предлагам да и дадем думата тя сама да си представи 
отчета. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Ангелина Начева – Кмет на Кметство село Баниска: 

Представила съм отчета, съобразно изискванията, които са поставени от вас. Има няколко 
болни теми в селото – безработицата, там нищо не можем да направим; инфраструктурата – с 
малко повече желание може да има по-добри резултати; в сферата на образованието – трябва да 
се обърне внимание на училището в селото. Направила съм съответните препоръки и ви моля да 
приемете информацията. 

По втора точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Постъпило е искане от 
Общинското ръководство за продажба на имот на инвеститор клас „В” в село Острига. От 
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нормативна гледна точка всичко е спазено, нямам забележки, поради което ви предлагам да 
приемем предложението. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Докладната записка е 
аналогична с предходната, но този път имотът е по-голям. Нека се продава, обръщам внимание, 
обаче на ПК „Бюджет и финанси” да разгледа въпроса за цената. Струва ми се, че имотът трябва 
да бъде продаден на по-висока цена. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Докладната записка е 
във връзка с предложение за изменение на кадастралната карта на град Две могили с цел 
удовлетворяване желанието на гражданин на Общината. Общината няма нужда от този имот, 
становището е да се приеме. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Предложен ни е за приемане 
отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от общинската администрация. Отчетът е 
представен навреме, в неговото представяне са съобразени всички забележки, които са правени 
към предишни такива отчети. Нямам никакви забележки, предлагам да приемем отчета. 

Разисквания по пета 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” приема Докладна записка от Ангелина Начева с 
вх. № 283/14.07.2014 г., относно: Приемане на информация за дейността на Кмета на Кметство 
село Баниска за периода 01.07.2013 г. до 30.06.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с 
вх. № 284/14.07.2014 г., относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с 
начин на трайно ползване “Друга селскостопанска територия” в землището на с. Острица на 
инвеститор клас В. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с 
вх. № 285/14.07.2014 г., относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с 
начин на трайно ползване “Друга селскостопанска територия” в землището на с. Острица на 
инвеститор клас В. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с 
вх. № 286/14.07.2014 г., относно: Изменение на кадастралната карта на гр. Две могили, област 
Русе за имот с идентификатор 20184.39.266 и ликвидиране на съсобственост между община Две 
могили и физически лица 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с 
вх. № 287/14.07.2014 г., относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от 
общинската администрация за първото шестмесечие на 2014 г. 

 

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) 


