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

САМОПРАВЛЕНИЕ- УПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА 
И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 4 

 

Днес, на 26.01.2008 г., от 10.00 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. 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. 

 В работата на комисията взе участие Байчо Георгиев – председател на Общинския 
съвет. 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 48/23.01.2008 г. на Председателя на 
Общинския съвет Байчо Георгиев, относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 
43 от 04.01.2008 г. по Протокол № 5/04.01.2008 г.   

2. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 35/11.01.2008 г. на Председателя на 
Общинския съвет Байчо Георгиев, относно: Приемане на Наредба № 9 за принудително 
изпълнение на заповеди за поправяне, за заздравяване или премахване на строежи или 
части от тях на територията на община Две могили, област Русе   

 

 По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: 
Докладвам искането областния управител за преразглеждане на нашето решение № 

43 от 04.01.2008 г. Същото е основателно. В този смисъл, на сесията, която проведохме на 
22.01.2008 г. приехме Наредба № 5, в която стойностите са съобразени със заповедта на 
областния.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Г-н Йордан Великов: Пропуснали сме срока да вземем това решение. Трябваше 
сесията да я проведем до 31.12., а ния я проведохме на 04.01..  
     2. Г-н Огнян Георгиев: Всъщност отменяме само точка две от Решението. В 
останалата си част, то остава.  
     3. Г-н Пламен Лашев: Точно така. Остава, няма какво да коментираме повече.  

 

По втора точка от дневния ред докладва Йордан Великов: 
Докладвам Наредба № 9 за принудителното изпълнение. Досега сме нямали такава 

наредба. Според мен тя е наложителна с оглед проблемите, които възникват между съседи 
в общината. С нея поне малко отношенията ще се регулират.  
 В разискванията по втора точка взеха участие: 

1. Г-н Айдън Карамехмедов: Тук трябва да се вземе становището на архитекта и да 
се разгледа на сесията.   
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     2. Г-н Байчо Георгиев: Наредбата е дадена за съгласуване с архитекта. Имам 
неговото уверение, че за сесията ще имам неговото писмено становище. Вярка Коева също 
се запозна с нея и каза, че е съобразена със закона.  
     3. Г-н Пламен Лашев: Щом Вярка казва това, да се приема. Нали те в крайна сметка 
ще работят с нея 
 След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да ПРИЕМЕ 
СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ: 

1.1. На основание чл.45, ал. 9 и 10 от ЗМСМА и чл. 101, ал. 6 и 7 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация,  

1.1.1. ОТМЕНЯ ТОЧКА 2 ОТ СВОЕ РЕШЕНИЕ 43 ПО ПРОТОКОЛ 5 ОТ 

41.01.2008 г.  

 1.1.2. ПОТВЪРЖДАВА ТОЧКА 1, 3 и 4 ОТ  РЕШЕНИЕ 43 ПО ПРОТОКОЛ 5 

ОТ 04.01.2008 г 

2. . На основание чл. 196, ал. 5 на Закона за устройство на територията (обн., 

ДВ., бр. 1 от 02.01.2001 г., в сила от 31.03.2001 г.), чл. 2, ал. 2 от Наредба № 13 от 

23.07.2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на 

незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален 

строителен контрол (обн., ДВ., бр. 69 от 07.08.2001 г., в сила от 07.08.2001 г.), във 

връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 4, ал. 1, чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, ПРИЕМА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ, считано от 01.02.2008г. Наредба № 

4 за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, за заздравяване или 

премахване на строежи или части от тях на територията на община Две могили, 

област Русе. 
  

Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 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)                      


