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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  

№ 66 
Днес, на 18.03.2015 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. Стефка Райкова Пенчева – член. 
4. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
5. Байчо Петров Георгиев – член. 
6. Татяна Димитрова Василева – член. 
7. Боян Симеонов Иванов – член. 

 В работата на Комисията участие взеха Марийка Андреева – Директор Дирекция 
„ФСД и управление на собствеността”, Росица Димитрова – Гл. Експерт „Бюджет”, Яна 
Кънчева – мл. Експерт от Областна администрация град Русе. 

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. № 71/20.02.2015 г., 
относно: Определяне размера на цена за учредено вещно право на ползване върху 
общински имот в землището на село Могилино. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 72/20.02.2015 г., 
относно: Продажба на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 73/20.02.2015 г., 
относно: Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския 
план за развитие 2014-2020 г. на Община Две могили за 2014 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 75/23.02.2015 г., 
относно: Приемане на План за енергийна ефективност на Община Две могили за периода 
2014-2024 г. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 76/23.02.2015 г., 
относно: Приемане на Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни 
източници и биогорива на Община Две могили за периода 2014-2020 г. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 77/24.02.2015 г., 
относно: Продажба на „Друга селскостопанска територия” – частна общинска собственост 
в землището на село Кацелово. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 79/26.02.2015 г., 
относно: Отчет за 2014 г., относно изпълнение на Общинската стратегия и Програма за 
опазване на околната среда и Общинската Програма за управление на отпадъците, като 
неразделна част от нея. 

По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Искането е с цел 
разширяване на съществуваща вече дейност в общината. По принцип имаме няколко 
такива решения и нямаме причина сега за отказ. Ще подкрепя искането. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
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1. Айдън Карамехмедов: Искането е основателно, но мисля че трябва да се 

обарне внимание за цената, струва ми се малко ниска. Според мен цена от 1 200 лева или 
1 500 лева годишна е по-реална с позорните условия. Нека комисията по „Бюджет и 
финанси” излезе с необходимото становище. 

2. Николай Христов: Така предложената цена е съобразена с препоръката на 
експертите изготвили оценката. Аз също считам, че може да се одобри по-висока цена. 

По втора точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Става въпрос за 
продажбата на дворно място на граждани за съществуващ вече имот с отстъпено право на 
строеж. Нека се приеме. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

По трета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Постъпил е доклад за 
наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие до 2020 година. Ние вече 
приехме общинския план. С този доклад се осъществява контрол по изпълнението му. 
Спазени са разпоредбите на закона за регионалното развитие и ЗМСМА. Изготвен с 
необходимата критичност, яснота, конкретни цифри и анализи. Нека се приеме. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Предложен ни е 
за приемане един широкообхватен документ за дълъг период от време – План за 
енергийна ефективност на Общината до 2024 година. Изготвен е с помощта на 
националната енергийна комисия. Има конкретика и сравнителен план, има препоръки. 
Нека се приеме. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

1. Николай Христов: Аз имах среща с един от изготвилите доклада – г-н 
Кибритев. Мисля, че документа е много добре направен и призовавам общинските 
съветници да одобрят искането. 

По пета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Докладната записка е 
за приемане на Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни 
източници до 2020 година. Програмата, според мен е добре направена. Има всички 
необходими мерки по отделните източници, анализи на оценките, анализ за изграждане на 
енергийни обекти, схеми за подпомагане на проекти, препоръки за актуализация на Общо 
устройствените планове. Нямам забележки, препоръчвам да се приеме. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
По шеста точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Става въпрос за 

продажба в село Кацелово. От нормативна гледна точка нямам забележки. Само 
препоръчвам при вземане на решението да се спази нашата наредба – 30 % от сумата да 
отиде за Кметство село Кацелово. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 
По седма точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Постъпил е отчет за 

2014 г., относно изпълнението на Общинската стратегия и Програмата за опазване на 
околната среда за 2014 г. Тук същественият въпрос към Кмета на Общината е какво става 
с Регионалното депо в град Бяла, какво става с местното сметище – доколкото знам то е в 
много лошо състояние.  

В разискванията по шеста точка участие взеха: 

1. Николай Христов: По отношение на местното сметище времето беше лошо, 
малко да поизсъхне земята и ще го възстановим в необходимия вид. По отношение на 
регионалното депо – водеща Община по изпълнението на проекта е Община Бяла. Скоро 
сме нямали събрание на Управителния съвет на Сдружението „Янтра – Лом”. Доколкото 
знам Областният управител е оттеглил възражението си и г-н Келержиев вече е възложил 
изпълнението на проекта на първата спечелила фирма. Така, че депо ще има, ние имаме 
интерес от това защото ще се отблокират Общински средства и ще отпаднат такси от 
Общинския бюджет. Дано всичко има добър край, макар че сроковете за изпълнението са 
твърде кратки. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
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С Т А Н О В И Щ А: 

 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 71/20.02.2015 г., относно: Определяне размера на цена за учредено вещно 
право на ползване върху общински имот в землището на село Могилино. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 72/20.02.2015 г., относно: Продажба на дворно място – частна общинска 
собственост в град Две могили. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 73/20.02.2015 г., относно: Приемане на Годишен доклад за наблюдение на 
изпълнението на общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Две могили за 2014 
г. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 75/23.02.2015 г., относно: Приемане на План за енергийна ефективност на 
Община Две могили за периода 2014-2024 г. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 76/23.02.2015 г., относно: Приемане на Програма за насърчаване 
използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Две могили 
за периода 2014-2020 г. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 77/24.02.2015 г., относно: Продажба на „Друга селскостопанска 
територия” – частна общинска собственост в землището на село Кацелово. 

7. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 79/26.02.2015 г., относно: Отчет за 2014 г., относно изпълнение на 
Общинската стратегия и Програма за опазване на околната среда и Общинската 
Програма за управление на отпадъците, като неразделна част от нея. 

 

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) 


