
 1 

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  
№ 35 

 

Днес, на 12.12.2008 г., от 16.00 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. Пламен Петков Лашев – секретар. 
2. Ахмед Назиф Феим – член.  
3. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
Отсъстват: Йордан Георгиев Великов– Председател на комисията. 

       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. № 478/11.12.2008 г. на Кмета на Община Две 
могили, относно: Приемане на първо четене на наредба № 3 за поддържане и осигуряване 
на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на община Две 
могили, област Русе.  

2. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 480/11.12.2008 г. на Председателя на 
Общински съвет – Две могили, относно: Приемане на първо четене на Наредба № 14 за 
изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Две могили, област 
Русе.  

3. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 481/11.121.2008 г. на Председателя на 
Общински съвет – Две могили, относно: Приемане на първо четене на Наредба № 16 за 
условията и реда за упражняване на правата на собственик на Община Две могили върху 
общинска част от капитала на търговските дружества на Община Две могили, област Русе.  
 По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев:  
 Наредбата е добра и предлагам да се приеме. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Г-н Ахмед Феим: Аз също смятам, че Наредбата е добра, но да се преразгледа 
диапазона на глобите.  

2. Г-н Айдън Карамехмедов: Такава Наредба трябва да има затова съм съгласен да 
се приеме на първо четене.  
 По втора точка от дневния ред докладва Ахмед Феим:  
 Има нужда от такава Наредба и предлагам да се приеме на първо четене. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Г-н Пламен Лашев: Крайно време е да се приеме такава Наредба с оглед 
опазване и стопанисване зелените площи в Община Две могили.  

2. Г-н Айдън Карамехмедов: Съгласен съм, да се приеме.  
 По трета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  
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 И последната наредба, която се предлага за разглеждане е Наредба № 16. Смятам, 
че трябва да се приеме такава Наредба и предлагам на Общинския съвет след разискване 
да го направи.  
 В разискванията по трета точка взеха участие: 
 1. Г-н Ахмед Феим: Добра Наредба, още повече че Общинския съвет ще контролира 
управлението на Общинската фирма „Черни Лом 2008”.  

2. Г-н Пламен Лашев: Нямам нищо против да се приеме.  
 След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да ПРИЕМЕ на 
първо четене наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на 
собствеността и чистотата на територията на община Две могили, област Русе.  

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да ПРИЕМЕ на 
първо четене Наредба № 14 за изграждане и опазване на зелената система на територията 
на Община Две могили, област Русе.  

3. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да ПРИЕМЕ на 
второ четене Наредба № 16 за условията и реда за упражняване на правата на собственик 
на Община Две могили върху общинска част от капитала на търговските дружества на 
Община Две могили, област Русе.  

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                              (Пламен Лашев)                                (Ахмед Н. Феим)         (Айдън С. Карамехмедов) 
 

 
 
       Председател на комисията: 
 

 
       _______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
       _______________ (Пл. Лашев) 


