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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  
№ 76 

Днес, на 17.03.2010 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. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
4. Ахмед Назиф Феим – член.  
Отсъства: Огнян Стефанов Георгиев – член 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 84/04.03.2010 г., относно: 

Учредяване на право на преминаване на подземен оптичен кабел от км 31+763 на 
републикански път І-5 Русе - Велико Търново до регулацията на гр. Две могили през 
поземлени имоти 000191, 000194, 000179, 000188 и 000205 в землището на град Две могили.  

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 92/09.03.2010 г., относно: Отчет за 
2009 г. за изпълнение на Общинската стратегия за опазване на околната среда в Община 
Две могили и Програма за опазване на околната среда и Общинската програма за 
управление на отпадъците, като част от нея. 

3. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 98/10.03.2010 г., относно: Участие 
на Община Две могили в учредяване на МИГ по Ос 4 „Лидер” на територията на Общини Две 
могили и Иваново. 

По първа точка от дневния ред докладва Йордан Великов: Прокарването на 
такъв кабел ще доведе до по-добри телевизионни услуги в Общината, като се подобри и 
разшири приемният сигнал към абонатите на фирмата, а те не са малко. Така, че нека 
одобрем това искане. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Айдън Карамехмедов: Съгласен съм с колегата Йордан Великов. Нека се приеме 

това решение. Кабелът ще преминава в повечето случаи през полски пътища и ниви, но да 
се обърне внимание на фирмата, че ако има нарушение на съществуващата 
инфраструктура, тя трябва да се възстанови в същия вид. 

По втора точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Отчетът, относно 
изпълнението на Общинската стратегия за опазване на околната среда в Община Две 
могили е изготвен добре. Нека се обърне внимание на Кметовете на Кметствата по 
населените места за използване на селските торища, за използване на контейнерите „Еко 
Булпак”, като ако трябва общинското ръководство да направи допълнителна разяснителна 
кампания за използването на тези съоръжения. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Съгласен съм да се приеме информацията в този вид. 
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По трета точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: По тази докладна трябва 

да приемем информацията, която ни е дадена от т. 1 до т. 11 без т. 3. Става въпрос, че 
учредителното събрание не е свикано все още и ние неможем да приемем учредителните 
документи. Тъй като това събрание е насрочено за днес, то ще разясняваме тази докладна 
на утрешната комисия. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Аз лично смятам, че всичко е правилно с това изключение, че 

трябва да се види и учредителният акт. Но инъче  представителите на Общината, вноските 
за разходите и членския внос са съобразени с възможностите на Общината. 

 

След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие за учредяване на право на 

преминаване на подземен оптичен кабел от км 31+763 на републикански път І-5 Русе - 
Велико Търново до регулацията на гр. Две могили през поземлени имоти 000191, 000194, 
000179, 000188 и 000205 в землището на град Две могили.  

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема отчета за 2009 г. за изпълнение на 
Общинската стратегия за опазване на околната среда в Община Две могили и Програма за 
опазване на околната среда и Общинската програма за управление на отпадъците, като 
част от нея. 

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие за участие на Община Две 
могили в учредяване на МИГ по Ос 4 „Лидер” на територията на Общини Две могили и 
Иваново, след като се представят допълнителните документи и се разгледат. 

 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                        (Йордан Г. Великов)                                (Пламен П. Лашев)                                 (Ахмед Н. Феим) 

 
 

4. ………………………     
                        (Айдън С. Карамехмедов)                                                            
 
 

       Председател на комисията: 
 

 

       ______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

______________ (Пл. Лашев) 


