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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  
№ 5 

 

Днес, на 07.02.2008 г., от 18.00 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 с право на съвещателен глас 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. № 58/06.02.2008 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 – за второ четене  

 

 По първа точка от дневния ред докладва Йардан Великов: 
Докладвам отново Наредба № 9 за принудителното изпълнение – за второ четене. 

Материята е особена, но говорих с архитекта на общината. Той подкрепя идеята в общината 
да има такава наредба. Счита, че е съобразена със закона. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Г-н Ахмед Феим: Ние я приехме на първо четене, но дебати по нея не сме 
правили. Наистина е нещо специфично. Но аз съм за. Не виждам какво друго да се 
предложи. 
     2. Г-н Огнян Георгиеив: Дайте да четен по раздели и да проверяваме членовете, 
посочени в наредбата в ЗУТ.  
     3. Г-н Айдън Карамехмедов: Всеки един от нас я е чел. Не е необходимо да я четем 
заедно като първокласници. Ако някой някъде е прочел нещо различно, да го казва. 
 4. Г-н Пламен Лашев: Не я разбирам тази материя, поради което да се доверим на 
специалистите от службата. Не виждам в нея текстове, с които да се нарушават правата на 
гражданите, така, че да гласуваме. 
 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да ПРИЕМЕ НА 
ВТОРОЧЕТЕНЕ,  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 № 



 2 
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, считано от 01.04.2008г. 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. 
  

Заседанието на постоянната комисия завърши в 20.00 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)                      


