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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  
№ 63 

Днес, на 06.11.2009 г., от 09.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2 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. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
3. Ахмед Назиф Феим – член.  
Отсъстват: Йордан Георгиев Великов – Председател на комисията 
        Огнян Стефанов Георгиев – член 
В заседанието на Комисията взе участие Йорданка Тодорова – специалист общинска 

собственост. 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 503/04.11.2009 г., относно: 

Бракуване на моторни превозни средства, собственост на Общината.  
 2. Докладна записка от Красимир Кунев с вх. № 508/04.11.2009 г., относно: Приемане 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за изплащане на еднократна 
помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при 
пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 
други от бюджета на община Две могили, област Русе. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Моторните превозни 
средства, които ни се предлага да бракуваме са негодни за употреба и с години стоят. 
Затова подкрепям докладната – да се бракуват и да си отпишат от регистрите на Общината. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Йорданка Тодорова: Тези превозни средства са морално и технически остарели. 

Няма никакви документи за тях и трябва да се бракуват. 
2. Айдън Карамехмедов: След информацията, която ни даде г-жа Тодорова, аз съм 

съгласен да се бракуват тези МПС. Да се представят данни за номерата на двигателите и 
шаситата, които да се отразят в решението. 

По втора точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Има достатъчно средства 
да увеличим подпомагането на населението. Нека се приемат тези промени, имайки в 
предвид усложнената финансова обстановка на населението. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Айдън Карамехмедов: Считам, че чл. 3, ал. 2 от Наредбата не трябва да се 

отменя, а трябва да се измени. Трябва да се гледа къде е записано детето. Ако е записано в 
нашата Община и единият от родителите има постоянен адрес на територията на Общината 
следва да получават 50 % от определената помощ в чл. 5. 

2. Пламен Лашев: Приемам мнението на колегите за промяна на Наредба 10. Да се 
приеме докладната записка. 
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След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” дава съгласие да бъдат бракувани моторните 

превозни средства, собственост на Община Две могили, както следва: 
1.1. Фолксваген – транспортер с регистрационен номер Р 79 36 АБ 
1.2. Латвия  Раф (линейка) с регистрационен номер Р 08 80 ТВ 
1.3. Ниса 522 (линейка) с регистрационен номер Р 00 38 ТВ 
1.4. Ниса 522(линейка) с регистрационен номер РД 47 73 
1.5. Шкода „Бобър” с регистрационен номер Р 34 05 АВ 
1.6. Уаз 452 А с регистрационен номер РГ 96 03 
2. Комисията с 3 (три) гласа „за”  дава съгласие да се приеме Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане 
на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 
произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на 
община Две могили, област Русе, като чл. 3, ал. 2 се измени във вида, който предлага Айдън 
Карамехмедов. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

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

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

 
 
 
       Председател на комисията: 
 

 
       ______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
______________ (Пл. Лашев) 

 


