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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  

№ 70 
 

Днес, на 22.05.2015 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 взе Николай Христов – 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 Николай Христов с вх. № 173/14.04.2015 г., относно: 
Вземане решение за предварително съгласие за учредяване право на прокарване и утвърждаване на 
трасе за „Подземна оптична кабелна мрежа, свързваща въздушните мрежи на селищата: ШКС № 1 - с. 
Батишница; ШКС № 8 - с. Бъзовец и с. Чилнов; ШКС № 14 - с. Острица; ШКС № 10 - с. Баниска; с. 
Баниска - ШКС № 16; ШКС №10 - ШКС № 13; с. Кацелово - ШКС № 17; ШКС № 18 - ШКС № 19, 
община Две могили, област Русе”. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 174/14.05.2015 г., относно: 
Обявяване на конкурс за избор на Управител на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД град Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Михаил Трифонов с вх. № 175/15.05.2015 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Каран Върбовка за периода от 
01.09.2014 г. до 11.05.2015 г. и проблемите, които стоят пред него. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 176/15.05.2015 г., относно: 
Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Две могили за 2015 – 2016 г. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Иван Николаев с вх. № 177/15.05.2015 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Кацелово за периода от 01.09.2014 
г. до 30.04.2015 г. и проблемите, които стоят пред него. 

По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Става въпрос за даване на 
предварително съгласие за прокарване на подземна оптична мрежа, за да могат всички села в общината 
да се свържат. Искането е стандартно, нека се приеме. 

Разисквания по първа точка нямаше. 

По втора точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Искането е съобразно спазени 
процедури на нашата Наредба № 16 и това, че договорът на управителя на Черни лом изтича. Комисия 
по избора трябва да има, но аз имам забележки към критериите, които се залагат. Предлагам т. 1.1.4. и т. 
1.1.5. да отпаднат. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: Все още нямаме отчет за дейността на Черни лом. Имаме основание да 
удължим договора на управителя, с което да прехвърлим отговорността на новия Общински съвет. От 
правна гледна точка това е възможно. Иначе по критериите ако се вземе това решение мисля, също че т. 
1.1.1. може да бъде съкратена и текста да остане само „...образование – висше...”. 

По трета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Поредна информация за дейността 
на кмета на село Каран Върбовка. Мисля, че той се е постарал при представянето и и може да бъде 
приета без забележки. 

Разисквания по трета точка нямаше. 
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По четвърта точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Внесена е Програма за 

развитието на туризма в Община Две могили за периода 2015-2016 г. Съобразена е с изискванията на 
закона, нямам забележки, нека се приеме. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: Програмата е добра, но тя ще бъде ли обвързана с план за нейното 
изпълнение? Според мен такъв план трябва да се разработи, още повече, че могат да се вкарат дейности 
от Плана за развитие на Община Две могили. 

2. Айдън Карамехмедов: Програмата е добре разработена, считам че ако има разработен план за 
изпълнението и трябва да се обърне внимание на пчеларството. Тази стопанска сфера трябва да се 
развива с приоритет. 

По пета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Представена ни е информация за 
кметство село Кацелово. Нямам забележки, поради което ви предлагам да я приемем. 

Разисквания по пета 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 Докладна записка от Николай Христов с вх. № 
173/14.04.2015 г., относно: Вземане решение за предварително съгласие за учредяване право на 
прокарване и утвърждаване на трасе за „Подземна оптична кабелна мрежа, свързваща въздушните 
мрежи на селищата: ШКС № 1 - с. Батишница; ШКС № 8 - с. Бъзовец и с. Чилнов; ШКС № 14 - с. 
Острица; ШКС № 10 - с. Баниска; с. Баниска - ШКС № 16; ШКС №10 - ШКС № 13; с. Кацелово - ШКС 
№ 17; ШКС № 18 - ШКС № 19, община Две могили, област Русе”. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. № 
174/14.05.2015 г., относно: Обявяване на конкурс за избор на Управител на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД 
град Две могили с предложените промени. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Михаил Трифонов с вх. № 
175/15.05.2015 г., относно: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Каран 
Върбовка за периода от 01.09.2014 г. до 11.05.2015 г. и проблемите, които стоят пред него. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. № 
176/15.05.2015 г., относно: Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Две могили за 2015 
– 2016 г. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Иван Николаев с вх. № 
177/15.05.2015 г., относно: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Кацелово за периода от 01.09.2014 г. до 30.04.2015 г. и проблемите, които стоят пред него. 

 

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) 
 


