
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  

№ 87 

Днес, на 17.09.2010 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. Йордан Георгиев Великов – Председател на комисията. 

2. Пламен Петков Лашев – секретар. 

3. Ахмед Назиф Феим – член.  

4. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 

5. Огнян Стефанов Георгиев – 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 Драгомир Дамянов с вх. № 

324/09.09.2010 г., относно: Учредяване на право на прокарване на подземен 

оптичен кабел от км 31+760 на път І-5 Русе - Велико Търново до гр. Две могили 

през поземлени имоти ПИ 20184.99.579; ПИ 20184.99.113; ПИ 20184.57.194; ПИ 

20184.55.179; ПИ 20184.90.179; ПИ 20184.55.188; ПИ 20184.47.205; ПИ 

20184.138.45 в землището на гр. Две могили и ПИ 20184.1.2785 по плана на гр. 

Две могили по искане на „РЕГИАНАСАТ” ООД, гр. Плевен, ул. „Иван Вазов”, 

№4, ет.5, офис 12. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

328/15.09.2010 г., относно: Определяне на представител на Община Две могили в 

Асоциация по В и К в Област Русе и съгласуване мандата му. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

337/17.09.2010 г., относно: Промяна предназначението на имоти – публична 

общинска собственост. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

338/17.09.2010 г., относно: Допълнение на Актуализирания общински план за 

регионално развитие на Община Две могили 2007 – 2013 г. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

339/17.09.2010 г., относно: Информация за резултатите от участието на Община 

Две могили в Проекти по различните оперативни програми за периода 

16.05.2009 г. до 16.09.2010 г.. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Това е 

докладна със специфична материя. Ние и преди сме приемали такива решения. 

Доверявам се на обстоятелството, че Областния управител не ни ги е връщал. 

Към докладната са приложени необходимите за нея доказателства. Така, че 

предлагам да приемем предложеното ни решение. 



В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Ахмед Феим: И на мен не ми са ясни много тези неща, но юристите са 

го гледали, архитекта е запознат със случая. Така че им се доверявам. 

По втора точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев: С тази 

докладна избираме резервен играч, който да замества кмета, когато той няма 

възможност да участва лично в работата на Асоциацията. Боян Симеонов е наш 

представител дружеството по В и К, така че нормално той да продължи да 

работи по това направление. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 

1. Айдън Карамехмедов:Аз мисля, че е правилно боян Симеонов да 

замества кмета в Асоциацията, тъй като той е най-добре запознат с работата в 

търговското дружество.  

По трета точка от дневния ред докладва Йордан Великов: Знаете за 

инверстиционното предложение на „Н Солар”. В тази връзка стартира 

процедурата за промяна предназначението на пасищата от публична в частна 

общинска собствоност. Знам, че в Две могили, Пепелина, Острица, Каран 

Върбовка и Кацелово проведоха общи събрания на населението, но до 

настоящия момент, не са ни предоставени нито протоколите, нито списъците с 

подписите на жителите от съответните селища. По тази причина, предлагам, тази 

докладна да не се разглежда на предстоящото заседание на общинския съвет за 

27.09.2010 г.  

В разискванията по трета точка взеха участие: 

1. Пламен Лашев: Аз бях на събранието в Две могили и се подписах в 

списъците, но защо не са ни предадени, не ми е известно. Знам, че Румен Марков 

отговаряше за тях. 

2. Огнян Георгиев: Това, че всички знаем, че са проведени събранията, 

не е достатъчно да приемем предложеното ни решение. Отделно, представените 

ни скици са стари и вероятно ще има разлика в номерата на имотите – говоря за 

Две могили и за границите и съседите на тези имоти. 

3. Айдън Карамехмедов: Подкрепям предложението на Данчо, да се 

предложи на другите съветници, тази докладна да не се гледа на 27, щом не са 

ни преодставили необходимите протоколи и списъци. Хубаво е и човека, който 

не си е свършил работата, да бъде наказан, но това е работа на кмета. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: 

Предложението за актуализиране на Общинския план за регионално развитие е 

свързано с намерението на общината да участва с проекти по различни 

оперативни програми. Считам, че това е рутинна процедура и ние нямаме 

основание, да откажем тази яактуализация. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 

1. Йордан Великов: Това дали ще ги впишем в нашия план не е гаранция, 

че ще се реализират. Но не бива да пречим на администрацията да раелизира 

своите идеи. 

2. Ахмед Феим: За тези проекти за ремонт на пътищата говорим от много 

време. Не стана веднъж – сега ще опитаме пак. Да подкрепим предложеното ни 

решение. 



По пета точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Информацията 

показва какви проекти са реализирани през последната година. За съжаление без 

да умаловажаваме различните проекти, този който според мен е с най-голяма 

стойност и значение е проекта свързан с изграждането на „Модерна и ефективна 

администрация” в Община Две могили. Не е само това, че стойността му е в 

размер на 320 000 лева, т.е. нямаме проект с по-голяма стойност. По-важното е 

това, че с реализирането му ще се подобрят, надявам се условията за обслужване 

на гражданите в Общината, като част от услугите ще могат да се извършват чрез 

интернет. Надявам се най-после и интернет страницата на Общината да добие 

онзи вид, който сме искали отдавна.  

В разискванията по пета точка взеха участие: 

1. Огнян Георгиев: В информацията пише, че е изграден МИГ Две 

могили Иваново, и че проекта е одобрен. До колкото ми е известно проеста е 

внесен, но решение за одобрението му все още няма.   

2. Йордан Великов: Успешно реализиран проект за нас е и изграждането 

на ЦНСТ. Трябва обаче да се повиши контрола там, но това е друга тема. 

След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие за учредяване на право 

на прокарване на подземен оптичен кабел от км 31+760 на път І-5 Русе - Велико 

Търново до гр. Две могили през поземлени имоти ПИ 20184.99.579; ПИ 

20184.99.113; ПИ 20184.57.194; ПИ 20184.55.179; ПИ 20184.90.179; ПИ 

20184.55.188; ПИ 20184.47.205; ПИ 20184.138.45 в землището на гр. Две могили 

и ПИ 20184.1.2785 по плана на гр. Две могили по искане на „РЕГИАНАСАТ” 

ООД, гр. Плевен, ул. „Иван Вазов”, №4, ет.5, офис 12. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” определя представител на Община Две 

могили в Асоциация по В и К в Област Русе и съгласуване мандата му Боян 

Симеонов. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” счита, че Докладна записка от 

Драгомир Дамянов с вх. № 337/17.09.2010 г., относно: Промяна 

предназначението на имоти – публична общинска собственост не следва да се 

разглежда на предстоящото заседание на ОбС, тъй като към нея не са приложени 

актуални скици на имотите, протоколите от общите събрания и списъците с 

подписите на участващите в тях. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема предложението за допълнение 

на Актуализирания общински план за регионално развитие на Община Две 

могили 2007 – 2013 г. 

5. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема информацията за резултатите 

от участието на Община Две могили в Проекти по различните оперативни 

програми за периода 16.05.2009 г. до 16.09.2010 г.. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа. 
 

 

 

 

Подписали протокола: 
 

 

 

 

 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                        (Йордан Г. Великов)                            (Пламен П. Лашев)                            (Ахмед Н. Феим) 



 

 

4. ……....…………… 5. ………………………   
                      (Айдън С. Карамехмедов)              (Огнян Ст. Георгиев))  
 
 

 

       Председател на комисията: 

 
       ______________ (Й. Великов) 

 

Секретар      на       комисията: 

 
______________ (Пл. Лашев) 

 


