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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  
№ 32 

 

Днес, на 04.11.2008 г., от 15.00 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. 

 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. № 406/31.10.2008 г. на Председателя на 
Общинки съвет – Две могили, относно: Приемане на График за 2009 г., относно изготвяне и 
представяне на отчетите и информациите на редовните заседания на Общински съвет – Две 
могили.  

2. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 407/03.11.2008 г. на Председателя на 
Общинки съвет – Две могили, относно: Приемане на Наредба № 13 за отглеждане на 
животните на територията на Община Две могили, област Русе – второ четене 

По първа точка от дневния ред докладва Йордан Великов:  
 За 2008 г. нямаше приет такъв График. Идеята е добра и трябва да се подкрепи. 
Чрез него, Общинския съвет ще може всеки месец да получава информация, какво става в 
определена сфера. Считам, че с Графика не нарушаване някой закон, поради което 
предлагам да го подкрепим.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Г-н Айдън Крамехмедов: Ще бъде интересно, ако не бъдеи представен такът 
отчет или такава информация.  
 2. Г-н Ахмед Феим: Ще има случаи, когато информации ще се отлагат за друг месец, 
но наистина връзката между общинската администрация и Общинския съвет трябва да се 
засили и това е една възможност.  
  3. Г-н Пламен Лашев: От Байчо Георгиев, знам, че той е съгласувал този график със 
различните звена от администрацията. Така, че за тях няма да е изненада.  

По втора точка от дневния ред докладва Ахмед Феим:  
 За тази Наредба 13 говорим от доста време. Бяха направени срещи и разговори със 
заинтересовани лица. Светлозар Донев ги е обобщил и предлага да се внесат за 
обсъждане. Предлагам да ги подкрепим и да изменим наредбата в членовете посочени в 
предложението.  
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
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 1. Г-н Пламен Лашев: Аз не съм съгласен с тези предложения. Не мога да си 
представя, че ще приемем в населеното място да се отглеждат 9 крави. Хората, които не 
гледат животни, няма да то приемат никога това.  
 2. Г-н Айдън Карамехмедов: Хората нямат поминък и затова искат да гледат по 
толкова животни в дворовете си. Ако имат алтернатива, няма да се занимават с това.   
  3. Г-н Йордан Великов: Никой не забранява на хората да гледат животни, но това те 
могат да го правят извън населеното място.  
 4. Г-н Огнян Георгиев: Подкрепям Данчо. Наредбата трябва да остане във вида, в 
който я приехме на първо четене.   
 
 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 
График за 2009 г., относно изготвяне и представяне на отчетите и информациите на 
редовните заседания на Общински съвет – Две могили.  

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” (Йордан Великов, Пламен Лашев, Огнян Георгиев) 
и 2 (два) гласа „против” (Ахмед Феим, Айдън Карамехмедов) ПРЕДЛАГА на Общинския 
съвет да приеме Наредба № 13 за отглеждане на животните на територията на Община 
Две могили, област Русе – второ четене, във вида в който е приета на първо четене. 

 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.30 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) 


