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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  
№ 46 

 

Днес, на 19.03.2009 г., от 10.00 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. 
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. № 155/12.03.2009 г. относно: Приемане 
годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 156/12.03.2009 г. относно: Приемане на 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за търговската дейност в община Две 
могили, област Русе. 

По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим:  
 Това е по Закона за регионалното развитие. Всяка година трябва да се прави такъв 
доклад. Сега ни се предлага доклада за изпълнението на плана за 2008 г. Разгледан е по 
приоритети. Посочено е какво е направено по отремонтиране на пътищата, ДДМУИ в село 
Могилино, Реконструкцията на СОУ, мероприятия за развитие на селския туризъм. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Пламен Лашев: Това е рутинен доклад, който ни се предлага за сведение. 
Необходимо е обаче, общинския план за развитие на Общината да се актуализира, с оглед 
програмата за управление на кмета, коятоприехме преди няколко месеца. 
 По втора точка от дневния ред докладва Йордан Великов:  
 Предлагат ни се изменения в наредбата, тъй като все още в нея има разпоредби, 
които противоречат на законови разпоредби. По тази причина, не ни отпускат 12 компютъра. 
Така че промените трябва да бъдат приети.  
 В разискванията по втора точка взеха участие: 

1. Айдън Карамехмедов: Доколкото разбрах от Ваня, тя е съгласувала тези 
промени със София, с Министреството на държавната администрация, така че, нямаме 
друга възможност. 
 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 
Годишия доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие 



 2 
2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да приеме 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за търговската дейност в община Две 
могили, област Русе. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

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

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

 
4. ……………………… 

                          (Айдън Карамехмедов) 

 
 
       Председател на комисията: 
 

 
       _______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
       _______________ (Пл. Лашев) 


