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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И 

СТРОИТЕЛСТВО, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА 

ПОЛИТИКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 59 
Днес, на 19.09.2014 г. от 9.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в стая 

№ 2, се проведе заседание на постоянната комисия по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”, на което присъстваха: 

1. Пламен Петков Лашев – председател. 
2. Айдън Сабриев Карамехмедов – секретар. 

 3. Боян Симеонов Иванов – член. 
4. Стефка Райкова Пенчева – член. 
5. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
6. Байчо Петров Георгиев – член. 
7. Татяна Димитрова Василева – член. 

 В работата на Комисията участие взеха Николай Христов – Кмет на Общината, 
Кремена Любенова – зам.-кмет на Общината. 

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

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 354/12.09.2014 г., 
относно: Приемане на Общински план за действие при бедствие. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Михаил Трифонов с вх. № 355/12.09.2014 г., 
относно: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Каран 
Върбовка за периода от 01.11.2013 г. до 15.09.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Иван Николаев с вх. № 357/12.09.2014 г., 
относно: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Кацелово за 
периода от 01.08.2013 г. до 31.08.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

По първа точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Предлага ни се за 
приемане важен документ за Общината, който е широкообхватен и доста обемен. Аз лично 
нямам забележки по текстовете в документа, прегледах плановете един по един и считам, че 
трябва да ги приемем. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Николай Христов: В Общинският план за бедствие, който внасям за приемане има 
известни промени спрямо стария. Промените са в отговорниците по отделните дейности, има 
промени и в оповестяванията, но като цяло текстовете нямат промяна. 

По втора точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Предлага ни се отчет за 
работата на Кмета на Кметство село Каран Върбовка. Документът е съобразен с нашите 
изиствания и отразява състоянието на селото и проблемите му са посочени. Предлагам да 
бъде приета информацията. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Отчетът е за село 
Кацелово. Информацията в него е пълна, проблемите, които се посочват са едни и същи от 
години. Може би тръбва да се помисли от Общинското ръководство за разрешаването им, 
защото иначе хората се съмняват, че нищо не правим тук, а само си говорим. Като цяло 
предлагам да се приеме. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 
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След приключване на разискванията, комисията прие следните 

 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 354/12.09.2014 г., относно: Приемане на Общински план за действие при 
бедствие. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Михаил 
Трифонов с вх. № 355/12.09.2014 г., относно: Информация за резултатите от дейността на 
Кмета на Кметство село Каран Върбовка за периода от 01.11.2013 г. до 15.09.2014 г. и 
проблемите, които стоят пред него. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Иван Николаев с 
вх. № 357/12.09.2014 г., относно: Информация за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Кацелово за периода от 01.08.2013 г. до 31.08.2014 г. и проблемите, които 
стоят пред него. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
           (Пламен П. лашев)                      (Айдън С. Карамехмедов)                        (Байчо П. Георгиев)            
 

 

4. …………………  5. …………………  6. ………………… 
        (Юсеин А. Юсеинов)                       (Татяна Д. Василева)          (Боян С. Иванов) 
 

 

7. ………………… 
       (Стефка Р. Пенчева) 

 

 

Председател на комисията: 

        
 

______________ (Пл. Лашев) 
 

Секретар   на   комисията: 
        

 

______________ (А. Карамехмедов) 


