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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  

№ 73 
 

Днес, на 19.06.2015 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. Байчо Петров Георгиев – член. 

 4. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
 5. Татяна Димитрова Василева – член. 

6. Стефка Райкова Пенчева – член. 
7. Боян Симеонов Иванов – член. 

 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. № 206/04.06.2015 г., 
относно: Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен 
устройствен план /ПУП/ - Изменение план за регулация /ИПР/ и План за застрояване /ПЗ/ 
на УПИ VІІ, кв. 45 по плана на с. Кацелово и ПИ 000463 по Картата на възстановената 
собственост /КВС/ на с. Кацелово,  община Две могили, област Русе. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 210/11.06.2015 г., 
относно: Кандидатстване на Община Две могили по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05М9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ 
ЖИВОТ”  по приоритетна ос 3 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване”, инвестиционен приоритет № 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са 
на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални 
услуги от общ интерес”, специфична цел 1 към ИП3 „Подобряване на достъпа на хора с 
увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално 
включване и здравеопазване”. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 216/15.06.2015 г., 
относно: Удължаване на срока на Договор за управление на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД 
град Две могили № 121 от 13.08.2012 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 218/16.06.2015 г., 
относно: Продажба на „Друг вид нива” – частна общинска собственост в град Две могили. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 219/16.06.2015 г., 
относно: Продажба на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 220/16.06.2015 г., 
относно: Продажба на дворно място в село Пепелина. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 221/16.06.2015 г., 
относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 
Община Две могили, Област Русе. 

По първа точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Постъпило е искане 
за изработване на ПУП, план за застрояване, план за регулация от ЗК Надежда в село 
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Кацелово. Имотът е техен и няма пречки за даване на това разрешение. Нека се приеме 
предложението. 

Разисквания по първа точка нямаше. 

По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Общината има 
намерение да кандидатства по социален проект, тъй като такива са възможностите в 
момента. Проектът не е залегнат в общинския план за развитие. Додре би било да се 
допълни, защото по този намин се узаконява нашата дейност и се дава публичност и 
чуваемост за него. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Айлин Юсеинова: В условията за кандидатстване по тази ОП няма изискване да 
бъде записан и одобрен проекта в общинския план за развитие. Според мен може 
спокойно да одобрите проекта. 

По трета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Става въпрос за 
удължаване срока на договора на Управителя на Черни лом. С внесената докладна 
запискасе иска нашето одобрение. Мотивите са изложени и се надявам да бъде прието 
предложението. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Внесена е 
докладна записка с предложение за продажба с търг на общински имот. След като има 
проявен интерес нека се продаде. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

По пета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Предложение за 
продажба на дворно място. От нормативна гледна точка няма пречка, спазени са всички 
процедури. Нека се приеме. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

По шеста точка от дневния ред докладва Татяна Василева: С тази докладна 
записка се предлага процедура за продажба на дворно място в Две могили – частна 
общинска собственост. Процедурите са спазени, поради което ви предлагам да приемем 
предложението. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

По седма точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Внесено е 
предложение за промяна в Наредба № 7. Промените са вследствие одобрени промени в 
ЗОЗЗ. Измененията са правилно формулирании няма пречки да не бъдат приети. Нека се 
приеме предложението. 

Разисквания по седма точка нямаше. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следното  

 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов 
с вх. № 206/04.06.2015 г., относно: Вземане решение за даване на разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение план за регулация /ИПР/ и 
План за застрояване /ПЗ/ на УПИ VІІ, кв. 45 по плана на с. Кацелово и ПИ 000463 по 
Картата на възстановената собственост /КВС/ на с. Кацелово,  община Две могили, област 
Русе. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов 
с вх. № 210/11.06.2015 г., относно: Кандидатстване на Община Две могили по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05М9ОP001-2.002 
„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”  по приоритетна ос 3 „Намаляване на бедността и насърчаване 
на социалното включване”, инвестиционен приоритет № 3 „Повишаване на достъпа до 
услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и 
социални услуги от общ интерес”, специфична цел 1 към ИП3 „Подобряване на достъпа 
на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за 
социално включване и здравеопазване”. 
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3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Пламен Лашев с 

вх. № 216/15.06.2015 г., относно: Удължаване на срока на Договор за управление на ТД 
„Черни Лом 2008” ЕООД град Две могили № 121 от 13.08.2012 г. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов 
с вх. № 218/16.06.2015 г., относно: Продажба на „Друг вид нива” – частна общинска 
собственост в град Две могили. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов 
с вх. № 219/16.06.2015 г., относно: Продажба на дворно място – частна общинска 
собственост в град Две могили. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов 
с вх. № 220/16.06.2015 г., относно: Продажба на дворно място в село Пепелина. 

7. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов 
с вх. № 221/16.06.2015 г., относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 
общинска собственост в Община Две могили, Област 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)          (Стефка Р. Пенчева) 

 

 

 

Председател на комисията: 

        

 

______________ (Пл. Лашев) 

 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        

 

_____________ (А. Карамехмедов) 


