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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  
№ 52 

Днес, на 02.06.2009 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.№ 255/29.05.2009 г. относно: Приемане на 

Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация за периода от 12.11.2008 г. до 12.05.2009 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: 
Отчета е изготвен ясно, професионално и нагледно са показани в табличен вид 

работата на съвета, както и на отделните комисии. Дава се възможност, да се направи 
сравнение с първото и второто полугодие от мандата ни на съветници. Оттук – всеки един  
може да направи съответния анализ за своята работа. 

В разискванията взеха участие: 
 1. Пламен Лашев: Председателят на Общинския съвет се е постарал да даде добра 
информация, нека да я приемем. Мисля, че трябва да се помисли през следващите месеци 
да се изготвят и представят отчети за дейността както на отделните комисии, така и от 
отделните съветници. 

2. Айдън Карамехмедов: Доволен съм от подадената информация. Да се приеме 
отчета в този вид, но нека всеки член на Общинския съвет да направи съответната оценка 
за себе си и това да стане по време на заседанието на съвета. 

3. Йордан Великов: Съгласен съм с колегите, нека отчета се приеме в този вид. 
  

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 
Отчета за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация за периода от 12.11.2008 г. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.30 часа. 
 
Подписали протокола: 
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1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                        (Йордан Г. Великов)                                (Пламен П. Лашев)                                 (Ахмед Н. Феим) 

 
 

4. ………………………     
                        (Айдън С. Карамехмедов)  
 
 
       Председател на комисията: 
 

 
       ______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
______________ (Пл. Лашев) 


