
 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  
№ 37 

 

Днес, на 13.01.2009 г., от 15.30 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. 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 приемането на Наредба за изменение ии допълнение на Наредба № 
10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално 
слаби жители и пострадали и други от бюджета на Община Две могили, област Русе.  

2. Обсъждане на изменение на Наредба № 8 за управление на отпадъците на 
територията на Община Две могили, област Русе.  
 По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим:  
 Направените предложения СА правилни. Освен това обаче считам, че можем да 
направим някои изменения, а именно: В чл. 14, т. 1, ал. 2 да отпадне думата «разглежда» и 
да остане «решавам». Да се добави следното изречение – По изключителни случаи молбите 
се решават и в кратък срок. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Г-н Пламен Лашев: Предложението е разумно с оглед това, че комисията може да 
разглежда молбите и по често, а решаването да е на три месеца. Предложението е добро.  

2. Г-н Айдън Карамехмедов: Съгласен съм да подкрепим изменението с новата 
поправка.  

По втора точка от дневния ред докладва Ахмед Феим:  
 Няма какво да коментирам, подкрепям решението. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Г-н Пламен Лашев: Коментарите са излишни. И предлагам на Общинския съвет 
Две могили да го подкрепи.  

2. Г-н Айдън Карамехмедов: Що става дума за дублиране на номера на Наредба, 
какво има да коментираме.  
 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 

Наредба за изменение ии допълнение на Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ 
при раждане на дете, подпомагане на социално слаби жители и пострадали и други от 
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бюджета на Община Две могили, област Русе, като отпадне в  чл. 14, т. 1, ал. 2 думата 
«разглеждане» и се добави следното изречение – При изключителни случаи молбите се 
решават и в по – кратък срок. 

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да ПРИЕМЕ 
изменение на Наредба № 8 за управление на отпадъците на територията на Община Две 
могили, област Русе. 

 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

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

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

 
 
       Председател на комисията: 
 

 
       _______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
       _______________ (Пл. Лашев) 


