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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  

№ 68 
Днес, на 22.04.2015 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. Татяна Димитрова Василева – член. 
6. Боян Симеонов Иванов – член. 
7. Байчо Петров Георгиев – член. 

 В работата на Комисията участие взеха Николай Христов – Кмет на Общината, Кремена 
Любенова – зам.-кмет на Общината и Йорданка Тодорова – отдел „Общинска собственост”. 

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

единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Отчет – анализ с вх. № 78/26.02.2015 г. за състоянието на 
престъпността и опазването на обществения ред на територията на РУ „Полиция” – град 
Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 127/01.04.2015 г., 
относно: Приемане на Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две 
могили за периода 02.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 133/07.04.2015 г., 
относно: Приемане на Наредба № 26 за принудителното изпълнение на заповеди за 
премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община 
Две могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Георги Малев с вх. № 135/09.04.2015 г., 
относно: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец 
през последната година и проблемите, които стоят пред него. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Бисер Йончев с вх. № 137/15.04.2015 г., 
относно: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Батишница 
за периода от 01.04.2014 г. до 31.03.2015 г. и проблемите, които стоят пред него. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Ангелина Начева с вх. № 138/15.04.2015 г., 
относно: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Баниска за 
периода от 01.07.2014 г. до 31.03.2015 г. и проблемите, които стоят пред него. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 141/17.04.2015 г., 
относно: Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен 
устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/, План за регулация и 
застрояване /ПРЗ/ на ПИ 000169, ПИ 000170 и ПИ 000136, План за регулация  /ПР/ на ПИ 
063014, ПИ 063015 и ПИ 063163, местност „Гюргево”, землище на с. Острица, община 
Две могили, област Русе. 

По първа точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Отчетът е  представен с 
необходимата пълнота, анализи и цифри. Според мен е по-важна обстановката в нашата община и 
селата, които се намират на нашата територия. Доволен съм, има много конкретна информация, 
поради което предлагам да се приеме. 
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Разисквания по първа точка нямаше. 

По втора точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Отчетът на Обществения 
посредник за дейността му, както винаги е много подробен и информацията за неговата работа ме 
удовлетворява. Безспорно от такава услуга гражданите на общината имат полза. Нека се приеме. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

По трета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Предложена ни е нова 
наредба за приемане, която копира други подобни такива от различни общини. Основанието и за 
приемане е навременно, цитират се текстове от ЗУТ. Ние вече имаме наредба № 9, която е приета 
по разпоредбите на ЗУТ. Според мен е по-удачно двете наредби да се синхронизират и да се слеят 
в една. Това може да стане на по-късен етап. Нека сега приемем предложените текстове в 
наредбата без забележки. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Информацията се 
внася навреме, изчерпателна е и пълна. Всичко е добре, само че населението на селото намалява, 
което е тенденция за цялата страна. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Според мен Кметът на село Бъзовец е подал грешна информация – по програмата по 
заетост по чл. 9 е имало 33 човека, които да извършат дейности по поддържане на реда в селото, а 
кметът е посочил, че има един човек на 4 ч. Освен това, считам че контейнерите за сметосъбиране 
в селото са много – 90 бр., могат да се намалят. 

2. Татяна Василева: Наистина по чл. 9 в селото са били назначени известен брой лица по 
хигиенизиране. Хората искат постоянна работа, а не временна. Що се отнася до контейнерите – 
голяма част от тях са счупени и негодни, така че не можем да приемем това твърдение, че са 
много. Нека говорим за оптимизиране на сметосъбирането, а не за броя на контейнерите. 

По пета точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: В информацията са посочени 
същите проблеми, като в село Бъзовец – намаляващо население, липса на заетост, проблеми с 
финансирането – все едни и същи от години. Нека се приеме докладната записка. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
По шеста точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Поредна информация за 

най-голямото село в Общината. Нямам забележки, информацията е пълна и според нашите 
очаквания. Нека се приеме. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

По седма точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Постъпила е докладна за 
приемане и одобрение по изработване на устройствени планове, план за регулация и план за 
застрояване в село Острица. Не можем да не одобрим такива искания, като се има в предвид, че 
става въпрос за инвестиции в производство и създаване на заетост в едно от селата на Общината. 
Нека приемем предложението. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 
 

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 – анализ с вх. № 
78/26.02.2015 г. за състоянието на престъпността и опазването на обществения ред на 
територията на РУ „Полиция” – град Две могили. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Йордан 
Борисов с вх. № 127/01.04.2015 г., относно: Приемане на Отчет за дейността на 
обществения посредник при Община Две могили за периода 02.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 133/07.04.2015 г., относно: Приемане на Наредба № 26 за 
принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части 
от тях от компетентните органи на Община Две могили. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Георги Малев 
с вх. № 135/09.04.2015 г., относно: Информация за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Бъзовец през последната година и проблемите, които стоят пред него. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Бисер Йончев 
с вх. № 137/15.04.2015 г., относно: Информация за резултатите от дейността на Кмета на 
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Кметство село Батишница за периода от 01.04.2014 г. до 31.03.2015 г. и проблемите, 
които стоят пред него. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Ангелина 
Начева с вх. № 138/15.04.2015 г., относно: Информация за резултатите от дейността на 
Кмета на Кметство село Баниска за периода от 01.07.2014 г. до 31.03.2015 г. и проблемите, 
които стоят пред него. 

7. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 141/17.04.2015 г., относно: Вземане решение за даване на разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/, 
План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на ПИ 000169, ПИ 000170 и ПИ 000136, План за 
регулация  /ПР/ на ПИ 063014, ПИ 063015 и ПИ 063163, местност „Гюргево”, землище на 
с. Острица, 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) 
 


