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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  

№ 43 
Днес, на 19.11.2013 г. от 8.30 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. Боян Симеонов Иванов – член. 
4. Стефка Райкова Пенчева – член. 
5. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
6. Байчо Петров Георгиев – член. 
7. Татяна Димитрова Василева – член. 

 В работата на Комисията участие взе Христина Димитрова Ефтимова – 
Председател на Общинския съвет. 

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. № 410/12.11.2013 г., 
относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за условията и 
реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен 
общински дълг в община Две могили, област Русе. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 413/13.11.2013 
г., относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 426/18.11.2013 г., 
относно: Промяна на статута на част от общински имот от публична в частна общинска 
собственост и предварително съгласие за промяна предназначението на новообразувания 
имот. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 428/18.11.2013 г., 
относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в град Две 
могили, Община Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Промените, които се 
предлагат са обусновени от измененията отразени в Държавен вестник. Промените са 
текстови и няма как да не се приемат. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: В предходното 
заседание на Общинския съвет приехме промени в тази наредба, но не ги 
конкретизирахме. С настоящото предложение се прави това, нека се знае конкретно за кои 
институции се отнася това освобождаване. Да се приеме. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Става въпрос за 
разширяване дейността на фирма занимаваща се с добив на скални материали в 
землището на село Могилино.Фирмата добива материали, необходима и е допълнителна 
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площ за паркинг и складове. Тук се иска промяна на статута, с цел продажба. Нека го 
приемем, а при следващо решение за продажба ще уточняваме условията за това. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Искане за отдаване 
под наем в което няма нищо лошо. Ще има търг, площта не е голяма, нека приемем 
решението. Доколкото разбрах петното за поставяне на търговския обект ще е много 
близо да чешмичката, което буди смущение, затова нека отстоянието от чешмата да е поне 
6 метка, нека така приемем решението. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 4 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане 
на проекти, финансирани чрез дългосрочен общински дълг в община Две могили, област 
Русе. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Наредба за изменение на Наредба 
№ 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 
предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две могили, 
област Русе. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” дава съгласие за промяна на статута на 
част от общински имот от публична в частна общинска собственост и предварително 
съгласие за промяна предназначението на новообразувания имот. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” дава съгласието си да бъде отдаден под 
наем част от имот публична общинска собственост в град Две могили, Община Две 
могили, като при определяне на мястото за поставяне на търговския обект да е минимум 
на 6 метра от чешмичката.. 

 
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) 


