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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  

№ 12 
 

Днес, на 14.05.2012 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. Байчо Петров Георгиев – член. 

 4. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
 5. Татяна Димитрова Василева – член. 
            6. Боян Симеонов Иванов – член. 

7. Стефка Райкова Пенчева – член. 
 В работата на Комисията участие взе Христина Димитрова Ефтимова – Председател 
на Общинския съвет. 
 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. № 209/21.04.2012 г., 
относно: Вземане на решение за предварително съгласие за учредяване на право на 
прокарване и утвърждаване на трасе за външно ел. захранване (ниско напрежение) на МБС 
(мобилна базова станция) 4 639 село Бъзовец, находяща се в ПИ № 003151 в землището на 
село Бъзовец, с ЕКАТТЕ 07212, община Две могили, област Русе. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 219/08.05.2012 г., 
относно: Вземане на решение за предварително съгласие за учредяване право на 
прокарване и утвърждаване на трасе за подземна оптична кабелна мрежа от Шахта 1, 
находяща се в ПИ № 000298, с ЕКАТТЕ 57788 в землището на село Помен, община Две 
могили, област Русе до село Каран Върбовка, община Две могили, област Русе. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 218/08.05.2012 г., 
относно: Предоставяне на информация, във връзка със спечелени проекти от Община Две 
могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: В настоящата докладна 
записка става въпрос за даване на предварително съгласие за прокарване на ел. захранване 
на мобилна базова станция. Това е само предварително съгласие, следва проект и ред други 
процедури, които също изискват одобрение. Не бива да имаме против това, това е 
захранване на електроенергия. 

В разискванията по първа точка от дневния ред участие взеха: 

1. Стефка Райкова: Какво има да обсъждаме, ние трябва да дадем предварителното 
си съгласие, според мен това е без коментар. 

По втора точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: В тази докладна 
записка става въпрос за подобно искане, като при предходната докладна записка. Тук 
искането е за предварително съгласие за утвърждаване на трасе за подземна оптична 
кабелна мрежа. Не можем да сме против, отново. Представени са два варианта на трасета, 
като трябва да се избере по-икономичния и по-краткия, което според мен е правилно. 
Предлагам да приемем предложеното решение. 
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Разисквания по втора точка от дневния ред не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Подадената докладна 
записка е за искане на информация и за установяване на ред за отчет на определена работа 
от общинската администрация. Искането е представено от общинския съветник Байчо 
Георгиев. Според мен това искане е основателно и навременно. Общинският съвет има 
право на такава информация и може да задължи Кмета на Общината и неговия екип да 
правят подобни отчети, с които да ни информарит за свършената работа. Тук става дума и 
за информираност на гражданите и жителите на Общината. Да се приеме докладната 
записка. 

В разискванията по трета точка от дневния ред участие взеха: 

1. Пламен Лашев: Касае се за искане на информация и изготвяне на график за 
представяне на такава за вбъдеще. Общинските съветници трябва да са запознати с това 
какво става в общината със спечелените проекти, както и за кандидатстването по нови 
такива. Чрез тези отчети ще може, също така и обществеността да бъде запозната и 
информирана. Съгласен съм, нека се приеме предложението. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие за вземане на решение за 
предварително съгласие за учредяване на право на прокарване и утвърждаване на трасе за 
външно ел. захранване (ниско напрежение) на МБС (мобилна базова станция) 4 639 село 
Бъзовец, находяща се в ПИ № 003151 в землището на село Бъзовец, с ЕКАТТЕ 07212, 
община Две могили, област Русе. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие за вземане на решение за 
предварително съгласие за учредяване право на прокарване и утвърждаване на трасе за 
подземна оптична кабелна мрежа от Шахта 1, находяща се в ПИ № 000298, с ЕКАТТЕ 
57788 в землището на село Помен, община Две могили, област Русе до село Каран 
Върбовка, община Две могили, област Русе. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие за предоставяне на 
информация, във връзка със спечелени проекти от Община Две могили. 

 

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) 


