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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  
№ 19 

 

Днес, на 01.08.2008 г., от 17.30 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. 

 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. № 251/30.07.2008 г. относно: Отпускане на 
средства за транспортни разходи на Обществения посредник, действат на територията на 
Община Две могили, област Русе.  
 По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Представената докладна 
е законосъобразна. Действително, в рамките на месец, сме свидетели, как г-н Борисов 
обикаля нашата Община. Прави разходи и е редно да ги поемем. Сумата е поносима, така, 
че предлагам, да подкрепим докладната. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Г-н Огнян Георгиев: При тази цена на бензина, едва ли ще се покрият изцяло 
разходите му, но смятам, че е правилно предложението на кмета. 
 2. Г-Н Пламен Лашев: Те Комисията по „Бюджети финанси” да казват, каква е 
сумата – малка или голяма. Ние коментираме само дали е законосъобразна. Според мен – 
да, поради, което предлагам да я подкрепим 
 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 

предложението на Кмета на Общината, а именно: на Обществения посредник да бъде 
отпускана ежемесечно сумата от 50 лева за транспортни разходи, тъй като не противоречи 
на закона. 

Зседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                        (Йордан Г. Великов)                                (Пламен П. Лашев)                                 (Ахмед Н. Феим) 
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4. ………………………  5. ………………………   

                        (Айдън С. Карамехмедов)                              (Огнян Ст. Георгиев))  
 
 
 
       Председател на комисията: 
 

 
       _______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
       _______________ (Пл. Лашев) 


