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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  

№ 58 
Днес, на 10.09.2014 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. 

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

единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 342/05.09.2014 г., относно: 
Върнато за ново разглеждане наше Решение № 692 по Протокол № 42/22.08.2014 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 343/05.09.2014 г., относно: 
Върнато за ново разглеждане наше Решение № 694 по Протокол № 42/22.08.2014 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедовс вх. № 345/08.09.2014 г., 
относно: Избор на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен 
съд – Русе. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Боян Симеонов с вх. № 346/08.09.2014 г., относно: 
Промяна в броя и състава на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” и Комисията по 
„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 347/09.09.2014 г., относно: 
Вземане на решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за 
застрояване на поземлен имот № 000135, ЕКАТТЕ: 36364 в землището на село Каран Върбовка, 
Община Две могили, Област Русе. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Областният управител е върнал 
две наши решения съобразно императивни норми в Закона за водите. Искането му е основателно от 
норматимна гледна точка. Ние трябва да отменим стари наши решения и това е основателно. 
Подобни практики доколкото знам има и в други общини, например Ценово имаше подобни 
решения, които бяха връщани от предишния Областен управител. Предлагам ви, обаче в решението 
да добавим следното: Копие от настоящия Протокол от заседанието на комисията да се изпрати до 
Областният управител, с което да го уведомим за решението си. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Искането по тази докладна 
записка е аналогично с предходното. Тук Общинският съвет също трябва да си отмени решението, 
според мен, за което има срокове. Искам само да предложа на Кмета на Общината в най-кратки 
срокове да се прегледат всички Актове за общинска собственост, за да не се допускат в бъдеще 
такива решения, които да отменяме. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Боян Симеонов: Аз също искам да отправя един апел към Кмета на Общината за в бъдеще 
да не се внасят такива докладни записки с предложения за решения, които след това трябва да 
отменяме. Критиката е към юристите на Общината. 
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По трета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Трябва да изберем 

временна комисия, за да спазим определени срокове съобразно Закона за съдебната власт. Предложил 
съм състав на Временна комисия. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: Нека сега изберем временната комисия на заседанието през м. септември, 
а през м. октомври да одобрим кандидатите. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Всеки член на общинския 
съвет трябва да участва в оперативната му работа, като член на комисиите. Затова правя и това 
предложение. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Имаме искане за ПУП от 
„Мобилтел”. Нека се приеме, няма причина да не го одобрим. 

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 Пламен Лашев с вх. 
№ 342/05.09.2014 г., относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 692 по Протокол № 
42/22.08.2014 г., като Копие от настоящия Протокол да бъде изпратен до Областният управител, с 
което го уведомяваме за решението си. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Пламен Лашев с вх. 
№ 342/05.09.2014 г., относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 694 по Протокол № 
42/22.08.2014 г., като Копие от настоящия Протокол да бъде изпратен до Областният управител, с 
което го уведомяваме за решението си. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Айдън 
Карамехмедовс вх. № 345/08.09.2014 г., относно: Избор на Временна комисия за изготвяне на 
предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Боян Симеонов с 
вх. № 346/08.09.2014 г., относно: Промяна в броя и състава на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности” и Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и 
други дейности”. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с 
вх. № 347/09.09.2014 г., относно: Вземане на решение за даване на разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 000135, ЕКАТТЕ: 36364 в 
землището на село Каран Върбовка, Община Две могили, Област Русе. 

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) 


