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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  

№ 75 
 

Днес, на 24.07.2015 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. № 246/21.07.2015 г., 
относно: Кандидатстване на Община Две могили по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“ по приоритетна ос 1 
„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, инвестиционен приоритет № 2 
„Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са 
ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени 
на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително 
чрез прилагане на гаранция за младежта”(с финансиране от ИМЗ), специфична цел1: Увеличаване 
броя на икономически неактивните младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. 
вкл., които са получили предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време на работа 
(чиракуване), или са насочени към продължаване на образованието; и Инвестиционен приоритет 3 
„Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са 
ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени 
на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително 
чрез прилагане на гаранция за младежта”(с финансиране от ЕСФ), специфична цел1: Увеличаване 
броя на икономически неактивните младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. 
вкл., които са получили предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време на работа 
(чиракуване), или са насочени към продължаване на образованието. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 248/22.07.2015 г., 
относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в град Две могили, 
община Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 250/23.07.2015 г., 
относно: Определяне на представител на Община Две могили за провеждане на заседание на 
Общото събрание на Асоциацията по ВиК –Русе. 

По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: От нас се иска да дадем 
съгласието си Община Две могили да кандидатства с проект по ОП РЧР. Одобрението изисква и 
създаване на звено за оперативната работапо проекта. Нека се приеме предложението. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Пламен Лашев: Инициативата е добра, такива проекти имат бъдеще и развиват 
интелектуалното израстване на младите жители на общината. Нека се приеме предложението. 

По втора точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Постъпило е искане за 
отдаване под наем на имот в центъра на града ни с цел търговия за разполагане на павилион. Нека 
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подкрепяме бизнесинициативите в Общината. От норматилна гледна точка решението е добре 
представено – търг, срок за отдаване и цена. Нека се приеме. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

По трета точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Искане за решение, което 
сме одобрявали и преди – стандартно решение за представител на Общината. Логично се предлага, 
нека се приеме. 

Разисквания по трета точка нямаше. 
 

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. № 246/21.07.2015 г., относно: Кандидатстване на Община Две могили по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“ по 
приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, 
инвестиционен приоритет № 2 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в 
частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително 
младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани 
общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта”(с финансиране от ИМЗ), 
специфична цел1: Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън образование и 
обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за обучение, работа, стаж или 
обучение по време на работа (чиракуване), или са насочени към продължаване на образованието; и 
Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в 
частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително 
младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани 
общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта”(с финансиране от ЕСФ), 
специфична цел1: Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън образование и 
обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за обучение, работа, стаж или 
обучение по време на работа (чиракуване), или са насочени към продължаване на образованието. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с 
вх. № 248/22.07.2015 г., относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска 
собственост в град Две могили, община Две могили. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов с 
вх. № 250/23.07.2015 г., относно: Определяне на представител на Община Две могили за 
провеждане на заседание на Общото събрание на 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)          (Стефка Р. Пенчева) 

 

 

Председател на комисията: 

        

 

______________ (Пл. Лашев) 

 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        

 

_____________ (А. Карамехмедов) 


