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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  

№ 50 
Днес, на 19.03.2014 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, Кремена Любенова – зам.-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. № 99/27.02.2014 г., 
относно: Приемане на Наредба № 25 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в 
Община Две могили и условията и редът за издаване на сертификат клас В. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 109/10.03.2014 г., 
относно: Възстановяване право на собственост върху земеделска земя. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 111/11.03.2014 г., 
относно: Приемане на Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две 
могили за периода 02.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 126/14.03.2014 г., 
относно: Отчет за 2013 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. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 127/14.03.2014 г., 
относно: Приемане на „Доклад за изпълнението на плана за развитие на Община Две могили 
2007-2013 г.” за периода от 01.04.2013 г. до28.02.2014 г. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 128/17.03.2014 г., 
относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно 
ползване „Друга селскостопанска територия” в землището на село Каран Бърбовка. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 129/17.03.2014 г., 
относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно 
ползване „Нива” в землището на село Баниска. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 130/17.03.2014 г., 
относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно 
ползване „Друга посевна площ” в землището на село Острица. 

9. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 131/17.03.2014 г., 
относно: Продажба на общински обор в град Две могили, област Русе. 
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10. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 138/17.03.2014 г., 

относно: Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на 
постоянен пчелин. 

11. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 144/19.03.2014 г., 
относно: Продажба на обор – агнярник, частна общинска собственост в землището на село 
Чилнов. 

По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Предложена ни е нова 
наредба съобразно промени в закона за насърчаване на инвестициите. В текста, който ни се 
предлага няма нищо смущаващо, процедурата е спазена, да се приеме без коментар. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Предлага ни се текст за 
решение по произнесено такова от Районен съд град Бяла. Нека се приеме с решение като 
текст „Да бъдат обезщетени ....”. Считам, че така е по-правилно. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

По трета точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Настоящия отчет се 
внася в срок. Тук е и кмета на Общината, нека той каже няколко думи, той работи с него. Но 
нека се приеме отчета. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Николай Христов: Удовлетворен съм от работата на г-н Борисов. В изминалия 
период той реши няколко важни за Общината задачи, сега му предстои работа по преписката 
за моста в село Кацелово. Аз съм удовлетворен, дал е и няколко препоръки, които са добри. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Отчетът има по-
скоро информационен характер. Мен ме удовлетворява, нека се приеме. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Докладът се внася в 
срок. Интересуват ме няколко проекта, които се изпълняват по мярка 321 и 322. Иначе нека 
се приеме докладът. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 

1. Николай Христов: Проектът по мярка 321 ще приключи до два месеца и ще 
приемаме свършената работа. Проекта по мярка 322 сега стартира, очакваме финансиране и 
по три нови проекта – за градския парк, поликлиниката и сградата на бившето БКС. 

По шеста, седма, осма и девета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: 

Колеги, следващите четири докладни записки с номера 128, 129, 130, 131 са идентични. С 
тях по-скоро трябва да се запознае Комисията по „Бюджет и финанси”. От гледна точка на 
нашата комисия нямаме забележки за пропуски по нормативната уредба. 

Разисквания по шеста, седма, осма и девета точка не бяха направени. 

По десета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Искането за решение по 
тази докладна записка е законосъобразно. За втори път разглеждаме искане от въпросното 
лице. Предния път имаше забележки от кмета на селото и тогава ние не го приехме. Сега 
няма възражение, става въпрос за развиване на стопанска дейност – нека се приеме. 

Разисквания по десета точка не бяха направени. 

По единадесета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Става въпрос за 
продажба – от нормативна гледна точка нямам възражения. Нека се приеме. 

Разисквания по единадесета 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. № 99/27.02.2014 г., относно: Приемане на Наредба № 25 за насърчаване на 
инвестициите с общинско значение в Община Две могили и условията и редът за издаване на 
сертификат клас В. 



 3
2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 

Христов с вх. № 109/10.03.2014 г., относно: Възстановяване право на собственост върху 
земеделска земя. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Йордан Борисов 
с вх. № 111/11.03.2014 г., относно: Приемане на Отчет за дейността на обществения 
посредник при Община Две могили за периода 02.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 126/14.03.2014 г., относно: Отчет за 2013 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. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 127/14.03.2014 г., относно: Приемане на „Доклад за изпълнението на плана 
за развитие на Община Две могили 2007-2013 г.” за периода от 01.04.2013 г. до28.02.2014 г. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 128/17.03.2014 г., относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия” в землището на 
село Каран Бърбовка. 

7. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 129/17.03.2014 г., относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост с начин на трайно ползване „Нива” в землището на село Баниска. 

8. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 130/17.03.2014 г., относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост с начин на трайно ползване „Друга посевна площ” в землището на село Острица. 

9. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 131/17.03.2014 г., относно: Продажба на общински обор в град Две могили, 
област Русе. 

10. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 138/17.03.2014 г., относно: Учредяване право на ползване върху имот 
общинска собственост за устройване на постоянен пчелин. 

11. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 144/19.03.2014 г., относно: Продажба на обор – агнярник, частна общинска 
собственост в землището на село Чилнов. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.30 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) 


