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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  

№ 61 
Днес, на 21.11.2014 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. 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 – Кмет на Общината, Кремена 
Любенова – зам.-кмет на Общината и Йорданка Тодорова – Гл. специалист „Общинска 
собственост”. 

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. № 420/31.10.2014 г., относно: 
Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, Област Русе. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 431/06.11.2014 г., 
относно: Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план 
- Парцеларен план /ПУП-ПП/ на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на 
„Нетуоркс-България” ООД от републикански път Русе-Велико Търново през поземлен имот 
20184.99.579, 20184.56.191, 20184.57.194, 20184.55.179, 20184.90.179, 20184.55.188, 20184.47.205 
до регулационната граница на град Две могили по Кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр. Две могили, община Две могили, област Русе. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 440/12.11.2014 г., относно: 
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с НТП „Рибарник” в землището на 
село Острица на инвеститор клас В. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 441/12.11.2014 г., относно: 
Сключване на предварителен договор за продажба на общински имот в град Две могили. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 442/13.11.2014 г., относно: 
Безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – общинска собственост, находящ се в 
град Две могили, на улица „Кирил и Методий” № 14. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 446/14.11.2014 г., относно: 
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с НТП „Друга селскостопанска 
територия” в землището на с. Острица на инвеститор клас В. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 452/17.11.2014 г., относно: 
Удължаване на срока на действие на Споразумението за партньорство между общините Борово, 
Бяла, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш, Опака и Регионално сдружение за управление на 
отпадците „Янтра – Лом 2008” във връзка с изпълнението на проект: „Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, Област Русе). 
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8. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 456/21.11.2014 г., 

относно: Определяне на представител на Община Две могили в Асоциацията по ВиК – Русе. 
По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Предложена ни е промяна в 

нашата Наредба № 7 в съответствие с препоръките на Сметна палата и издадения за това одитен 
доклад. Промените са наложителни и не можем да не ги приемем. Нека се приеме предложението 
без забележки. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Постъпило е искане за 
издаване разрешение на ПУП. Става дума за прокарване на оптичен кабел, с което ще се подобрят 
услугите по комуникация в града. Нека приемем предложението. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Постъпило е заявление за 
продажба на общински имот от инвеститор, който декларирасъздаване на инвестиции и работни 
места. С решението си ние ще му помогнем и осигурим възможности за действие. Всички тези 
намерения аз приемам, но съм резервиран по отношение на това дали ще бъдат изпълнени 
намеренията, както и от цената за продажба. Мога да подкрепя продажбата по принцин, но не на 
тази цена. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: Искането е основателно, никой няма да инвестира в производство, ако 
имота не е негов. Нека помогнем за създаване на работни места, особено по селата от Общината. 

2. Пламен Лашев: Безспорно искането за закупуване е с цел развиване на бизнес в село 
Острица. Нека се продаде имота, но комисията по бюджет и финанси се произнесе по цената. 

4. Айдън Карамехмедов: Преди време в Общинския съвет взехме решение да се продава 
общинско имущество само в малки парцели, а по-големите да се отдават под наем. Аз съм 
резервиран и ще се въздържа при вземане на това решение. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Тук става въпрос да се 
уважи молбата на гражданин за закупуване на имот граничещ до неговия. Предложението на 
Кмета е това да стане с предварителен договор. Считам, че по-чисто ще бъде продажбата да стане 
с търг. Ще подкрепя искането след известни обсъждания. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: От юридическа гледна точка може да се коментира дали е по-добре 
продажбата да бъде с предварителен договор или чрез обявяване на търг. Кметът е преценил така, 
аз лично ще го подкрепя. 

По пета точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Предлагам промяна на 
местонахождението на ДБТ по съображения описани в докладната записка. Нека подкрепим тази 
промяна. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 

1. Николай Христов: Моите виждания за промените са малко по-различни – ДБТ да се 
измести в сградата на ЦОП. Там помещенията са по-големи. 

2. Пламен Лашев: Безспорно ДБТ е по-добре да бъде изместена до ДСП, но трябва добре 
да се преценят възможностите дали има достатъчно място. Хубаво е това да стане след по-голямо 
обсъждане на по-широк кръг от хора с цел да се намери правилното решение. 

По шеста точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Отново искане за 
продажба, но този път имотът е по-малък, затова аз ще подкрепя предложението. 

Разисквания по шеста точка не бяха направени. 

По седма точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Става въпрос за удължаване 
срока на действие за споразумение относно работата на Регионалното сдружение за управление на 
отпадъците – Янтра – лом 2008. Решението е съобразно проект на решение на Управляващия 
орган на ОПОС. Нека го подкрепим. 

Разисквания по седма точка не бяха направени. 

По осма точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Става въпрос за определяне на 
представител на Общината в Асоциацията по ВиК, а по-точно като заместващ такъв. Логично е 
това да бъде зам.-кметът, така че искането е основателно. Да го подкрепим. 

Разисквания по осма точка не бяха направени. 
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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. № 420/31.10.2014 г., относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две 
могили, Област Русе. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с 
вх. № 431/06.11.2014 г., относно: Вземане решение за даване на разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ на подземна оптична мрежа за 
електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс-България” ООД от републикански път Русе-
Велико Търново през поземлен имот 20184.99.579, 20184.56.191, 20184.57.194, 20184.55.179, 
20184.90.179, 20184.55.188, 20184.47.205 до регулационната граница на град Две могили по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, община Две могили, област 
Русе. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „За” и 2 (два) гласа „Против” приема Докладна записка от 
Николай Христов с вх. № 440/12.11.2014 г., относно: Продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост с НТП „Рибарник” в землището на село Острица на инвеститор клас В. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с 
вх. № 441/12.11.2014 г., относно: Сключване на предварителен договор за продажба на общински 
имот в град Две могили. 

5. Комисията с 4 (четири) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 2 (два) гласа 

„Въздържал се” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. № 442/13.11.2014 г., 
относно: Безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – общинска собственост, 
находящ се в град Две могили, на улица „Кирил и Методий” № 14. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с 
вх. № 446/14.11.2014 г., относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с 
НТП „Друга селскостопанска територия” в землището на с. Острица на инвеститор клас В. 

7. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с 
вх. № 452/17.11.2014 г., относно: Удължаване на срока на действие на Споразумението за 
партньорство между общините Борово, Бяла, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш, Опака и 
Регионално сдружение за управление на отпадците „Янтра – Лом 2008” във връзка с изпълнението 
на проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците за регион Борово 
(Бяла, Област Русе). 

8. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с 
вх. № 456/21.11.2014 г., относно: Определяне на представител на Община Две могили в 
Асоциацията по ВиК – 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) 


