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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТУС, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО САМО-

УПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И 
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 79 

Днес, на 20.04.2010 г., от 9.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2 се проведе заседание на постоянната комисия по „ТУС, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”, на 
което присъстваха: 

1. Пламен Петков Лашев – секретар. 
2. Ахмед Назиф Феим – член.  
3. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
4. Огнян Стефанов Георгиев – член 
Отсъства: Йордан Георгиев Великов – Председател на комисията  
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 119/01.04.2010 г., 

относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 636 по Протокол № 47/19.03.2010 
г.  

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 122/07.04.2010 г., 
относно: Реализация на ИСПА проект „Подготовка на мерки за управление на отпадъците в 
регион Левски, Борово, велико Търново и Варна – България” и подготовка на инвестиционен 
проект за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 
Борово/Бяла” с финансова подкрепа за ОП „Околна среда” 2007 – 2013 г., по Приоритетна ос 
2.  

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 135/14.04.2010 г., 
относно: Общински план за енергийна ефективност на Община Две могили за периода 2010-
2016 година. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 138/14.04.2010 г., 
относно: Продажба на терен частна – общинска собственост, съгласно АОС № 
2416/30.03.2010 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Във върнатото решение 
на Областният управител има сериозни мотиви. Проведохме консултация с Председателя 
на Общинския съвет – Байчо Георгив за това решение. Стана ясно, че за такава категория 
земя по чл. 19 има забранителен период за разпореждане с цел продажба, който срок все 
още не е изтекъл. Затова ви предлагам да приемем решението, като отменим наше 
решение № 636. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Колегата е прав, Областният управител ни връща решението 

напълно основателно. Ние като комисия неможем да не отменим решението си, защото 
освен забранителния период за разпореждане с този имот има и други мотиви. Така, че аз 
съм съгласен да отменим решението си. 

По втора точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Община Две могили 
трябва да даде съгласие за изграждане на регионално Депо, като избере един от трите 
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варианта. След като инженерните проучвания на консорциум „Грекомплекс” ООД 
препоръчват терен в град Бяла север І и Бяла север ІІІ ние трябва да се съобразим с 
инженерно – геоложките проучвания. Нека приемем решението.  

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Огнян Георгиев: Съгласен съм с колегата да приемем това решение. 
По трета точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев: Планът е разработен 

съгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност. Направен е добре и той би 
могъл да даде добри насоки за по-нататъшни действия. Предлагам да го приемем. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Айдън Карамехмедов: Политиката за енергийна ефективност се разработва в 

европейски и световен мащаб. Този план следва тези насоки и аз съм съгласен да го 
приемем. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: След като има 
проявен интерес да се закупи теренът нека се продаде. Проявеният интерес е от 
собственика на сградата, която е разположена върху земята. Щом той иска да го купи нека 
го продадем. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Съгласен съм да се продаде този терен. 

 

След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие да се отмени Решение № 636 
по Протокол № 47/19.03.2010 г. на Общински съвет – Две могили. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема реализация на ИСПА проект 
„Подготовка на мерки за управление на отпадъците в регион Левски, Борово, велико 
Търново и Варна – България” и подготовка на инвестиционен проект за „Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в регион Борово/Бяла” с финансова 
подкрепа за ОП „Околна среда” 2007 – 2013 г., по Приоритетна ос 2.  

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема предложения общински план за 
енергийна ефективност на Община Две могили за периода 2010-2016 година. 

4. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие да бъде продаден терен частна 
– общинска собственост, съгласно АОС № 2416/30.03.2010 г. 

 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.30 часа. 
 

 
 
 
 

Подписали протокола: 
 

 
 
 

1. ………………………  2. ………………………         3. ………………………  
        (Пламен П. Лашев)                            (Ахмед Н. Феим)                                     ( Айдън С. Карамехмедов) 
 

 
4. ………………………   

         (Огнян Ст. Георгиев)  
       Председател на комисията: 
 

       ______________ (Й. Великов) 
 

Секретар      на       комисията: 
 

______________ (Пл. Лашев) 


