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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  

№ 62 
Днес, на 12.12.2014 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 и 
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. № 441/12.11.2014 г., 
относно: Сключване на предварителен договор за продажба на общински имот в град Две 
могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 465/03.12.2014 г., 
относно: Приемане на График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – 
Две могили през първата половина на 2015 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 466/03.12.2014 г., 
относно: Приемане на График за първата половина на 2015 година, относно изготвяне и 
представяне на отчетите и информациите на редовните заседания на Общински съвет – 
Две могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Сетвийе Имамова с вх. № 471/08.12.2014 г., 
относно: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Помен за 
периода от 01.06.2013 г. до 30.11.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Тази докладна записка 
се внася за втори път. Нека имотът се продаде по начина и условиятапредложени от кмета 
на Общината. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Графикът е изготвен 
и съобразен с традицията на Общинския съвет, като помага по-лесно да се организира 
работата на съвета. Правилно е структуриран и може да се приеме. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Графикът се приема 
традиционно в края на годината. Разпределен е правилно и отчетите и информациите, 
които ще се внасят са съобразени с други дейности в Общината. С оглед на това, обаче че 
не е приет бюджета на Общината, поради факта че не е приет държавния бюджет, считам 
че трябва да освободим свободно време за работа през месец януари с цел да се отдели 
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повече време за обсъждане на общинския бюджет. Затова правя следните конкретни 
предложения: 

1. От графика за м. януари т. 1, т. 2 и т. 3 да се изместят в графика за м. февруари 
съответно като т. 7, 8 и 9. 

2. От графика за м. януари т. 10, т. 11 да се изместят в графика за м. юни под точки 
8 и 9.  

С тези промени нека се приеме графика. 
Разисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Кмета на 
село Помен е избран отскоро, но независимо от това се е постарал с предложения отчет за 
дейността си. Аз съм удовлетворен от информацията и предлагам тя да се приеме. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 
 

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. № 441/12.11.2014 г., относно: Сключване на предварителен договор за 
продажба на общински имот в град Две могили. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Пламен 
Лашев с вх. № 465/03.12.2014 г., относно: Приемане на График за провеждане на 
редовните заседания на Общински съвет – Две могили през първата половина на 2015 г. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Пламен 
Лашев с вх. № 466/03.12.2014 г., относно: Приемане на График за първата половина на 
2015 година, относно изготвяне и представяне на отчетите и информациите на редовните 
заседания на Общински съвет – Две могили. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Сетвийе 
Имамова с вх. № 471/08.12.2014 г., относно: Информация за резултатите от дейността на 
Кмета на Кметство село Помен за периода от 01.06.2013 г. до 30.11.2014 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) 


