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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  
№ 45 

 

Днес, на 17.03.2009 г., от 9.30 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. 
Отсъства: 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 с вх. № 149/12.03.2009 г. относно: Приемане на 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за упражняване 
на правата на собственост от Община Две могили върху общинската част от капитала на 
търговските дружества на община Две могили, област Русе – първо и второ четене. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 152/12.03.2009 г. относно: Обявяване 
конкурс за избор на управител “Черни Лом 2008” – ЕООД град Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 153/12.03.2009 г. относно: Приемане 
Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост в Община Две могили 
за периода 2008 – 2011 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 154/12.03.2009 г. относно: Приемане 
Отчет за изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда, Програма за 
управление на отпадъците, като част от нея и Общинската стратегия на община Две могили, 
област Русе. 

По първа точка от дневния ред докладва Йордан Великов:  
 Касае се за допълнение на наредбата, с оглед конкурса за управител, който трябва 
да бъде проведен за общинското ни търговско дружество. Разговарях по тези промени с 
Мариета Петрова и тя ми обясни, че направените предложения са законосъобразни. Така, 
че да ги приемем и подкрепим на сесията.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Ахмед Феим: Считам направените предложения за уместни, и аз лично ще 
подкрепя тази докладна.  
 По втора точка от дневния ред докладва Пламен Лашев:  
 Втората докладна е свързана с наредба 16. Касае конкурса за управител на «Черни 
Лом 2008» ЕООД. Условията се приемливи. Включени са и представители  на общинския 
съвет. Подкрепям я тази докладна.  
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
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1. Айдън Карамехмедов: Считам, че закъсняваме с конкурса, но тази докладна 

трябва да я приемем. 
По трета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  

 За тази стратегия говорим от няколко месеца. Беше подготвена в един вариант, след 
това – преработена. Сега мисля, че е по-пълна. Да се приеме.  
 В разискванията по трета точка взеха участие: 
 1. Йордан Великов: Да му мислят тези, които ще я изпълняват стратегията.   
 По четвърта точка от дневния ред докладва Йордан Великов:  

Отчета, който ни се предлага, се прави, всяка година. Той съдържа информация, 
какво е направено за през тази година по Програмата за опазване на околната среда, 
Програмата за управление на отпадъците и Общинската стратегия. Няма неща различно, 
поради което ви предлагам да приемем отчета. 
 В разискванията по четвърта точка взеха участие: 

1. Ахмед Феим: Пишат се много работи, но като цяло се повтаря написаното от 
миналата година. 

 
 След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да приеме  
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за 
упражняване на правата на собственост от Община Две могили върху общинската част от 
капитала на търговските дружества на община Две могили, област Русе – предложена на 
първо и второ четене, тъй като счита направеното предложение за законосъобразно. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да приеме 
условията за провеждане на конкурс за избор на управител “Черни Лом 2008” – ЕООД град 
Две могили, тъй като са законосъобразни. 

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да приеме  
Стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост в Община Две 
могили за периода 2008 – 2011 г., тъй като счита направеното предложение за 
законосъобразно. 

4. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да приеме  
Отчета за изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда, Програма за 
управление на отпадъците, като част от нея и Общинската стратегия на община Две могили, 
област Русе. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа. 
 
 

Подписали протокола: 
 

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

                              (Йордан Великов)                                (Пламен Лашев)                  (Ахмед Феим) 
 

 
4. ……………………… 

                          (Айдън Карамехмедов) 
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       Председател на комисията: 
 

 
       _______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
       _______________ (Пл. Лашев) 


