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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  

№ 60 
Днес, на 17.10.2014 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 Айлин Юсеинова – Директор на Дирекция 
„РРУЕПУТС” и Йоарданка Тодорова – Гл. специалист „Общинска собственост”. 

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. № 383/13.10.2014 г., 
относно: Информация за резултатите от участието на Община Две могили в проекти по 
различните оперативни програми. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 384/13.10.2014 г., 
относно: Продажба на „Друга селскостопанска територия” – частна общинска собственост в 
землището на с. Кацелово. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 385/13.10.2014 г., 
относно: Продажба на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 393/13.10.2014 г., 
относно: Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на село Широково 
и село Пепелина за периода от 01.11.2013 г. до 01.11.2014 г. и проблемите, които стоят пред 
него. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 395/13.10.2014 г., 
относно: Промяна на начина на трайно ползване на част от имот – частна общинска 
собственост. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 396/13.10.2014 г., 
относно: Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на село Острица 
за периода от 2013-2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 398/13.10.2014 г., 
относно: Информация за готовността за почистване на общинската пътна мрежа на Община 
Две могили за зимния период. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Предложената 
информация е подадена в срок и с необходимата пълнота. Представена е в табличен вид по 
нашите изисквания. Мисля, че можем да я приемем след направените коментари тук. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: Аз имам няколко конкретни въпроса към изготвилия 
информацията: 
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- Проектът за противопожарните депа завършен ли е напълно? 
- Проектът по мярка „Растеж и устойчиво развитие” за реконструкция на градския 

площад на каква фаза е – старите тротоарни плочки ще се използват ли, ще се прибират ли? 
- Имаме два проекта засягащи района на село Пепелина – за пещерата „Орлова чука” 

и „Комарниците” – какво става с тях, ще ги одобрят ли? 
- По реализираният проект за „Историческите въстановки” има ли някакво развитие? – 

Какво е то? 
- По проекта за водния цикъл има пари, които трябва да се връщат – така ли е? 
2. Боян Симеонов: Имаме ли нови проекти, които подготвяме? По проекта за водния 

цикъл не е ли по-добре да бъде разделен на две части, за да може да се реализира – 
водоснабдяване и канализация отделно като проекти. 

3. Айлин Юсеинова: Проектът за противопожарните депа е завършен и реализиран. 
По проекта за реконструкция на градския площад има изпълнител, уверенията са, че до края 
на 2014 година парите ще бъдат усвоени, т.е. ще има реализация. Старите тротоарни плочки 
се събират и се прибират от „Черни лом” под контрола на Кмета на Общината. По отношение 
на старите проекти  за района на село Пепелина – имаме проблеми със старата документация, 
сега я възстановяваме и ще кандидатстваме отново при отваряне на следващия програмен 
период 2014-2020 година. По реализирания проект за историческите въстановки информация 
ще ви даде Кметът на Общината, доколкото знам се водят преговори по обжалване 
решението на ОЛАФ. По проекта за водния цикъл, засега няма никакво развитие, изчаква се 
удобен момент за кандидатстване, иначе разходите за изготвяне на проектната документация 
са платени. По въпроса дали ще има нови проекти за кандидатстване – да, има по мярка 321 
и 322 по трансферния прозорец все още не е отворен. Нашите усилия са за разработване на 
нови проекти, но сега не мога да ги коментирам. 

По втора точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Предлага ни се в 
докладна записка продажба на общински имот в следствие на проявен интерес за 
закупуването му от ЗК „Надежда”. Представено е становище на Кмета на селото, което е 
положително. Нека се продава имотът. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Искането е за продажба 
на общински имот за застрояване по желание на младо семейство от общината. Това са 
добри намерения, нека се продава. Само, че си мисля не е ли по-добре да бъде с „конкурс”, в 
който да има ясни изисквания за такова застрояване. Хубаво е да се помисли за бъдещи 
продажби по този въпрос. Иначе моето мнение е да одобрим искането по докладната 
записка. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Докладната записка 
е относно приемане на информация за дейността на кметсткия наместник на селата 
Широково и Пепелина. Има забележки от жителите на двете села по отношение на 
сметосъбирането и сметопочистването и упреци към Кметския наместник. Да се приеме 
информацията. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Искането е за 
промяна на НТП на имот общинска собственост, поради пропуск при изготвянето на картата 
на възстановената собственост на земеделска земя. Нека се приеме, не можем да имаме 
възражения. 

Разисквания по пета точка не бяха направени. 

По шеста точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Постъпила е 
информация и за дейността на Кметския наместник на село Острица. Нямам забележки, нека 
се приеме. 

Разисквания по шеста точка не бяха направени. 

По седма точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Предлага ни се 
информация за готовността за почистване на пътната мрежа за зимния период. Представена е 
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с необходимата пълнота, съоръженията, които ще се използват са подготвени, обхванати са 
всички улици и населени места, да се приеме. 

Разисквания по седма 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 Николай 
Христов с вх. № 383/13.10.2014 г., относно: Информация за резултатите от участието на 
Община Две могили в проекти по различните оперативни програми. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 384/13.10.2014 г., относно: Продажба на „Друга селскостопанска територия” 
– частна общинска собственост в землището на с. Кацелово. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 385/13.10.2014 г., относно: Продажба на дворно място – частна общинска 
собственост в град Две могили. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 393/13.10.2014 г., относно: Информация за резултатите от дейността на 
Кметския наместник на село Широково и село Пепелина за периода от 01.11.2013 г. до 
01.11.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 395/13.10.2014 г., относно: Промяна на начина на трайно ползване на част 
от имот – частна общинска собственост. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 396/13.10.2014 г., относно: Информация за резултатите от дейността на 
Кметския наместник на село Острица за периода от 2013-2014 г. и проблемите, които стоят 
пред него. 

7. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 398/13.10.2014 г., относно: Информация за готовността за почистване на 
общинската пътна мрежа на Община Две могили за зимния период. 

 

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) 


