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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  

№ 49 
Днес, на 21.02.2014 г. от 8.30 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 Николай Христов Христов – Кмет на Общината и 
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. № 73/14.02.2014 г., относно: 
Избор на лице за осъществяване дейностите по управлението на горските територии – общинска 
собственост. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Елка Маринова с вх. № 75/17.02.2014 г., относно: 
Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2014 година на СОУ ”Св. Св. Кирил и 
Методий” град Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Венета Димитрова с вх. № 77/17.02.2014 г., относно: 
Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2014 година на ОУ ”Христо Ботев” село 
Баниска. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 78/17.02.2014 г., относно: 
Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на постоянен пчелин. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 79/17.02.2014 г., относно: 
Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на постоянен пчелин. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 80/17.02.2014 г., относно: 
Одобряване на средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2015-2017 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Предлага ни се избор на лице за 
управлениена горските територии съгласно разпоредбите на ЗМСМА и нашия Правилник № 1. 
Предложението е от Кмета на Общината, той е направил обосновка, която в случая аз приемам. Да 
изберем това лице посочено в докладната записка. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Съобразно взети предишни наши 
решения от 2013 г. ние направихме промени в Наредба № 5, с които изявихме намерения за 
Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци на действащите училища и детски градини на 
територията на Общината. С това решение, което ни се предлага да вземем това може да стане по най-
правилния начин от юридическа гледна точка. Всички сме обединени за това решение, нека го 
приемем. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

По трета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Докладната записка е аналогична 
с предходната с тази разлика, че става въпрос за друго училище. Мотивите са същите, нека се приеме. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 



 2
По четвърта точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Постъпило е искане за 

отдаване под наем на Общински терен за пчелин. Съгласно Закона за пчеларството това може да стане 
по опростен начин – с учредяване право на ползване. Аз одобрявам предложението с една забележка – 
нека срокът за отдаване да бъде 9 години по причини защитаващи развалянето на договора в съда ако 
се наложи. С това предложение нека се приеме докладната записка. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Аналогично искане за друг 
общински имот. Аз одобрявам идеята, само че има забележка от кмета на село Чилнов, тъй като имота, 
който ще се отдава е с местно значение. Предложението на кмета на селото е за друг имот. Нека се 
проведе разговор с инвеститора и кмета и тогава ни се предложи за решение. Иначе принципно съм 
съгласен, но предлагам вносителят или да си оттегли докладната записка на този етап, или след 
проведени консултации с местния кмет се предложи на наемателя друг имот за наемане с оглед защита 
интересите на местното население. 

Разисквания по пета точка не бяха направени. 

По шеста точка от дневния ред докладва Татяна Василева: От нормативна гледна точка 
трябва да приемем средносрочната бюджетна прогноза на Общината за 2015-2017 г. В комисията по 
бюджет и финанси ще отделим повече време за разглеждането и. Тук нямам забележки и предлагам да 
се приеме. 

Разисквания по шеста 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. № 
73/14.02.2014 г., относно: Избор на лице за осъществяване дейностите по управлението на горските 
територии – общинска собственост. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Елка Маринова с вх. № 
75/17.02.2014 г., относно: Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2014 година на 
СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Венета Димитрова с вх. № 
77/17.02.2014 г., относно: Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2014 година на ОУ 
”Христо Ботев” село Баниска. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. № 
78/17.02.2014 г., относно: Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за 
устройване на постоянен пчелин. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „За” предлага Докладна записка от Николай Христов с вх. 
№ 79/17.02.2014 г., относно: Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за 
устройване на постоянен пчелин да бъде оттеглена и да се внесе ново предложение. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. № 
80/17.02.2014 г., относно: Одобряване на средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за 
периода 2015-2017 г. 

 

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) 


