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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  

№ 64 
Днес, на 21.01.2015 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. Байчо Петров Георгиев – член. 
6. Татяна Димитрова Василева – член. 
7. Боян Симеонов Иванов – член. 

 В работата на Комисията участие взеха Йорданка Тодорова от отдел „Общинска 
собственост”, Йоана Димитрова – ст. юрисконсулт на Общината, Галина Цветанова – юрисконсулт 
от Областна администрация град Русе. 

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. № 10/12.01.2015 г., относно: 
Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 
година. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 11/12.01.2015 г., относно: 
Информация, относно работата на общинската администрация по административното обслужване 
на физическите и юридическите леца през 2014 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 15/13.01.2015 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 за насърчаване на 
инвестициите с общинско значение в Община Две могили и условията и редът за издаване на 
сертификат клас В. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 16/13.01.2015 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и реда за 
установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажбата им 
в Община Две могили, област Русе. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 17/15.01.2015 г., относно: 
Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване и Парцеларни планове за техническата инфраструктура /ПУП-ПРЗ и ПП/ 
на поземлени имоти № 000169, № 000170 и № 000136 с ЕКАТТЕ: 54362 в землището на с. 
Острица, община Две могили, област Русе. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 26/15.01.2015 г., относно: 
Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от общинската администрация за периода 
от 01.07.2014 година до 31.12.2014 година (вкл.). 

7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 29/16.01.2015 г., относно: 
Приемане на Наредба за допълнение на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на 
закрила на деца с изявени таланти на територията на Община Две могили, област Русе. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 32/19.01.2015 г., относно: 
Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на постоянен 
пчелин. 

9. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 35/21.01.2015 г., относно: 
Промяна на начина на трайно ползване на имот в землището на село Острица. 
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По първа точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Програмата е представена в 

срок по приетият от нас график. Доста е оптимистична, но счетам, че можем да я приемем. 
В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: При прегледа на табличната част от програмата се вижда, че има 
завишена прогноза за очаквани приходи, които са нереалистични. Ясно е, че се предлага с цел да 
се балансира очаквания бюджет за 2015 година на Общината. В частта очаквани приходи 
програмата е нереалистична, но тя е предложена от Кмета на Общината и аз ще я приема. 

2. Айдън Карамехмедов: Мисля, че може да се приеме предложението, нека вносителят да 
си носи отговорността. 

По втора точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Предложената информация е 
в срок и с необходимата пълнота. Аз нямам забележки, нека се приеме. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Промените в тази наредба се 
предлагат основателно с цел синхронизирането на нормативната ни уредба с нормативни актове от 
по-висока степен. Аз нямам забележки съм промените и ги приемам. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Предлагат ни се 
промени в Наредба № 18 с цел синхронизиране на нашите наредби с нормативни актове от по-
висока степен. Това е добре, но аз имам забележки – чл. 27, §6, ал. 1 да отпадне или да се отмени. 
В § 3 и § 4 заповедите на Кмета могат да се обжалват и пред Областният управител – в този случай 
предлагам в тези параграфи да отпаднат думите „Административен съд” с тези промени 
подкрепям изменената наредба. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Тук се налага да разгледаме 
даване на разрешение за изработване на ПУП. Добре е че има такива инвеститори и ние трябва да 
ги подкрепяме. Нека се приеме предложението. 

Разисквания по пета точка не бяха направени. 

По шеста точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Отчета за изпълнение на 
решенията на Общинския съвет се внася в срок съобразно нашия график. Представен е в табличен 
вид, което определено е прегледно и дава яснота за всички решения. Имах забележки към 
изпълнението на Решение № 716, но предполагам че не е изпълнено, защото няма такава 
обективна необходимост. Да се приеме отчетът. 

Разисквания по шеста точка не бяха направени. 

По седма точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Разглеждаме предложение 
за промяна на наша Наредба № 13 с цел оптимизиране работата на комисията за защита на деца с 
изявени дарби. Съгласна съм с промените и считам, че те са правилни и необходими за работата на 
комисията. Нека се приеме. 

Разисквания по седма точка не бяха направени. 

По осма точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Тук разглеждаме искане за 
учредяване на право на ползване на имот в село Пепелина. Вече имаме две такива решения от 
същия характер – за млади фермери. Имотът е извън регулация на селото, аз ще одобря 
предложението , но предлагам срокът за отдаване под наем да е 9 години. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 

1. Боян Симеонов: Аз имам известни резерви за отдаването на такива имоти в село 
Пепелина. Както знаем това е вилна зона и устройването на пчелини в селото ще причини 
известни неудобства на живеещите там. 

2. Айдън Карамехмедов: Аз ще подкрепя искането, желаем селото да се заселва, а ние ги 
ограничаваме. 

3. Боян Симеонов: По-добре е имотът да се продаде, защото приходите от наем за 
Общината, според мен е твърде нисък. 

По девета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Докладната записка не 
е внесена навреме, аз съм против. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: Време е този случай да се разреши, поради което ви предлагам да 
приемем предложението, нека не спираме инвеститорите. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
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1. Комисията с 4 (четири) гласа „За”, 2 (два) гласа „Въздържали се” и 1 (един) глас 

„Против” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. № 10/12.01.2015 г., относно: 
Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 
година. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с 
вх. № 11/12.01.2015 г., относно: Информация, относно работата на общинската администрация по 
административното обслужване на физическите и юридическите леца през 2014 г. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с 
вх. № 15/13.01.2015 г., относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 
25 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Две могили и условията и 
редът за издаване на сертификат клас В. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с 
вх. № 16/13.01.2015 г., относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 
18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински 
жилища и продажбата им в Община Две могили, област Русе. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с 
вх. № 17/15.01.2015 г., относно: Вземане решение за даване на разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване и Парцеларни планове за 
техническата инфраструктура /ПУП-ПРЗ и ПП/ на поземлени имоти № 000169, № 000170 и № 
000136 с ЕКАТТЕ: 54362 в землището на с. Острица, община Две могили, област Русе. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с 
вх. № 26/15.01.2015 г., относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от 
общинската администрация за периода от 01.07.2014 година до 31.12.2014 година (вкл.). 

7. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с 
вх. № 29/16.01.2015 г., относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба 13 за условията и 
реда за осъществяване на закрила на деца с изявени таланти на територията на Община Две 
могили, област Русе. 

8. Комисията с 6 (шест) гласа „За” и 1 (един) глас „Въздържал се” приема Докладна 
записка от Николай Христов с вх. № 32/19.01.2015 г., относно: Учредяване право на ползване 
върху имот общинска собственост за устройване на постоянен пчелин. 

9. Комисията с 3 (три) гласа „За”, 2 (два) гласа „Въздържали се” и 2 (два) гласа 

„Против” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. № 35/21.01.2015 г., относно: 
Промяна на начина на трайно ползване на имот в землището на село Острица. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 9.30 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) 


