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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  
№ 49 

 

Днес, на 13.05.2009 г., от 13.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, 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. 
Отсъстват: Йордан Георгиев Великов– Председател на комисията. 

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 с вх. № 221/0805.2009 г. относно: Вземане 
решение за отмяна решението за отреждане територия за озеленяване в кв. 87 по плана на 
с. Кацелово, за озеленяване. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 232/13.05.2009 г. относно: Приемане на 
Наредба № 17 за пожарната безопасност и съдействие на територията на Община Две 
могили, област Русе – второ четене. 

По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим:  
 По тази докладна е видно, че имота е съществувал преди издаване на заповед № 
700/1977 г.. Приложено е към нея и становището на главния архитект, който е специалист в 
тази материя и следва да му се доверем. Да подкрепим докладната. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Айдън Карамехмедов: Нека се даде на собственика зелена светлина за ново 
строителство, след като такива са нагласите и мнението на главния архитект.  

2. Пламен Лашев: Съгласен съм с вас. Нека да бъде отменено това решение на 
предишния общински съвет.  

По втора точка от дневния ред докладва Пламен Лашев:  
 Между първо и второ четене на наредбата не са постъпили предложения за  нейното 
изменение и допълнение. Така че ние сме я разглеждали веднъж и сега само отбелязваме 
внасянето на докладната за второ четене. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Ахмед Феим: Да се подкрепи докладната и сеприеме новата наредба.    

  
След приключване на разискванията, приехме следните 

 

С Т А Н О В И Щ А: 
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1. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да вземе 

решение за отмяна решението за отреждане територия за озеленяване в кв. 87 по плана на 
с. Кацелово, за озеленяване. 

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да приеме НА 
второ четене Наредба № 17 за пожарната безопасност и съдействие на територията на 
Община Две могили, област Русе. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 14.00 часа. 
 

 
Подписали протокола: 

 

 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                              (Пламен Лашев)                  (Ахмед Феим)                           (Айдън Карамехмедов) 

 
 
        

Председател на комисията: 
 

 
 
       _______________ (Й. Великов) 
 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 
 

 
       _______________ (Пл. Лашев) 


