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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  
№ 81 

Днес, на 21.06.2010 г., от 9.00 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. Йордан Георгиев Великов – Председател на комисията. 
2. Пламен Петков Лашев – секретар. 
3. Ахмед Назиф Феим – член.  
4. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
5. 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 от Байчо Георгиев с вх. № 195/31.05.2010 г., 

относно: Потвърждаване/определяне представител на Общинския съвет в Община Две 
могили в Областния съвет за развитие на Област Русе. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Красимир Кунев с вх. № 198/31.05.2010 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. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 210/18.06.2010 г., 
относно: Информация за дейността на Кметство село Баниска, община Две могили, област 
Русе през последната година.  

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Предлага ни се да бъде 
избран представител от страна на Общинския съвет в Областния съвет за развитие на 
Област Русе. До настоящия момент такъв представител ни е Байчо Георгиев. Считам, че той 
и занапред той може може да ни представлява.  

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Айдън Карамехмедов: Това е представителен орган и е редно да се 

представлява от Председателя на Общинския съвет. 
2. Огнян Георгиев: Правилно. И аз съмсъгласен. 
По втора точка от дневния ред докладва Йордан Великов: Наредбата е 

последица от предложението което беше направено на последното заседание на 
Общинския съвет. Така, че считам предложението да законосъобразно. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Редно е да има някакъв срок за изплащане на тези помощи. 
2. Пламен Лашев: Срокът е достотъчен. 
По трета точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев: Информацията е по 

наше решение. Дава представа, какво е правено в Баниска. Можеше да бъде и по-добре, но 
като за първи път – предлагам да се приеме. 
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В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Йордан Великов: Предлагам да приемем информацията 
 

След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” предлага за представител на Общинския съвет в 
Община Две могили в Областния съвет за развитие на Област Русе да бъда Байчо Петров 
Георгиев. 

2 Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Наредбата 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. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Информацията за дейността на Кметство 
село Баниска, община Две могили, област Русе през последната година. 

 
 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.30 часа. 
 
 

 
 
 

Подписали протокола: 
 

 
 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                        (Йордан Г. Великов)                                (Пламен П. Лашев)                                 (Ахмед Н. Феим) 
 

 
4. ………………………  5. ………………………   

                        (Айдън С. Карамехмедов)                              (Огнян Ст. Георгиев))  
 
 
 
       Председател на комисията: 

 
       ______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 

 
______________ (Пл. Лашев) 

 


