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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  
№ 116 

Днес, на 24.08.2011 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. № 

332/24.08.2011 г., относно: Даване на съгласие за проектиране на Подробен 
устройствен план – Изменение план за улична регулация (ПУП – ИПР) от ОТ 3 до ОТ 
7 и от ОТ 122 до ОТ 127 и Изменение план за регулация на УПИ в кв. 1, град Две 
могили, община Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Постъпила е 
извънредна докладна записка, която се иска да бъде разгледана на редовното ни 
заседание насрочено на 26.08.2011 г. Тя се отнася за даване на съгласие за 
изработване на подробен устройствен план и изменение на плана за улична регулация 
на улица „Родопи”. Представена е техническа документация, която е одобрена от 
архитекта на общината, а решението е съгласувано с юриста. Предлагам да приемем 
предложеното ни решение. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Йордан Великов: Както не веднъж е ставало дума Закона за устройството на 

територията регламентира една не много ясна материя за нас, но в този смисъл ние 
имаме прието по-рано Решение № 974, по което областна администрация – Русе е 
нямала възражения и по тази причина аз също предлагам да се приеме предложеното 
ни решение. 

2. Пламен Лашев: Въпросът касае улица „Родопи”, като след изработване на 
този план и изменение на уличната регулация ще бъдат обособени отделни парцели, 
които Общината ще има възможност да продаде ако има желаещи. Тук отдел 
„Общинска собственост” трябва да реагира своевременно и отрази направените 
промени в съответните актове за общинска собственост. 

3. Огнян Георгиев: В крайна сметка колкото и материята да е пипкава 
предложеното ни решение е законосъобразно, поради което е редно да го подкрепим. 

4. Айдън Карамехмедов: Предлагам да гласуваме, а Феим утре да изложи 
становището на комисията. 

 

След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
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1. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” дава съгласие за проектиране на Подробен 
устройствен план – Изменение план за улична регулация (ПУП – ИПР) от ОТ 3 до ОТ 
7 и от ОТ 122 до ОТ 127 и Изменение план за регулация на УПИ в кв. 1, град Две 
могили, община Две могили във вида, в който е предложен. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 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) 


