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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  
№ 112 

Днес, на 23.06.2011 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 Байчо Георгиев с вх. № 243/17.06.2011 

г., относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 17 за пожарна 
безопасност и спасяване на населението на територията на община Две могили, 
област Русе 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
244/17.06.2011 г., относно: Побратимяване на Община Две могили с Община 
Алтънова, Република Турция. 

По първа точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев: С тази докладна 
се предлага да бъде изменена Наредба № 17, която е свързана с пожарната 
безопасност и спасяването на населението на територията на Общината. Това се 
налага от обстоятелството, че три от цитираните наредби приети от Министерския 
съвет са отменени и на тяхно място са приети други с нови номера. От тук и 
текстовете в Наредбата за изменение на Наредба № 17, където са посочени 
наименованията на отменените наредби са заменени с тези новоприети и действащи 
към настоящия момент в страната. Предложеният проект за решение е основателен и 
няма причина, поради която да отхвърлим предложения ни проект за решение. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Пламен Лашев: Всъщност промяната, която се иска да направим в 

Наредбата се налага от обстоятелството, че една Наредба, която сме цитирали в 
своята Наредба е отменена, а на нейно място е приета друга. Подкрепям 
предложението за приемането на изменението на Наредбата. 

По втора точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Постъпило е 
предложение за сътрудничество между нашата Община и Община Алтънова, 
Република Турция. Особеното за тази община, е че в нея са се устроили през годините 
назад много жители от село Помен. И тяхното желание да установят един по-траен 
контакт с нас е причината сега да разглеждаме тази докладна. Протоколът за 
сътрудничество, който е приложен към нея е със стандартни текстове в такива случаи. 
Така че не виждам причина след като вече имаме установени отношения с общини от 
Румъния, Македония, Молдова, Беларус и Полша да не установим такива и с Община 
Алтънова. 
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В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Йордан Великов: Наистина няма нищо лошо Общината да разширява 

сътрудничеството си с други общини от нашия регион. Сега остава да установим 
отношения с общини от Република Гърция и Република Сърбия. 

2. Айдън Карамехмедов: Подкрепям предложението за сътрудничество. Все 
пак тези хора са живели преди години в село Помен. Не са забравили родния си край 
и искат да продължат да поддържат тесни контакти с него. 

 

След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” приема Наредба за изменение на Наредба 
№ 17 за пожарна безопасност и спасяване на населението на територията на община 
Две могили, област Русе. 

2. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” дава съгласие за побратимяване на 
Община Две могили с Община Алтънова, Република Турция. 

 

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) 


