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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  

№ 79 
 

Днес, на 28.09.2015 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. Байчо Петров Георгиев – член. 

 4. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
5. Боян Симеонов Иванов – член. 
6. Стефка Райкова Пенчева – член. 
7. Татяна Димитрова Василева – 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 Айдън Карамехмедов с вх. № 342/24.09.2015 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Община Две могили”. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 343/24.09.2015 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Батишница”. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 344/24.09.2015 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Кацелово”. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 345/24.09.2015 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Каран 
Върбовка”. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 346/24.09.2015 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Бъзовец”. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 347/24.09.2015 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Баниска”. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 348/24.09.2015 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Чилнов”. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 349/24.09.2015 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Помен”. 

9. Разглеждане на Докладна записка от Кремена Любенова с вх. № 355 от 25.09.2015 г., 
относно: Подкрепа участието на Областна администрация Русе в проект по програма INTERREG – 
A Румъния – България – „Зелени туристически коридори за два трансгранични национални парка 
– Парк Русенски Лом и Парк Комана. 

По първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста, седма и осма точка от дневния ред 

докладва Пламен Лашев: Съгласно изискванията на ЗМСМА и съобразно провеждането на 
местните избори 2015 г. са ни предложени да изберем ВрИД кметове по населени места, там 
където настоящите са се регистрирали за участие. Предлагам да вземем решението заедно като 
разбира се, ако имате някакви критики ги кажете. Аз лично, считам че предложените лица са 
подходящи, това са служители от съответните кметства и могат да се справят със задачите по 
заместването. Нямам никакви забележки, поради което ви предлагам да вземем общо решение по 
всички докладни записки. 

В разискванията по първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста, седма и осма точка 

участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: Аз също нямам забележки, става въпрос за кратък период от време и 
то само за заместване, нека одобрим предложенията. 
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По девета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Става въпрос за 

кандидатстването на областна администрация в проект за създаване на велоалеи. Няма нищо лошо 
в това, поради което ви предлагам да подкрепим предложението. 

Разисквания по девета точка нямаше. 
 

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 Айдън Карамехмедов 
с вх. № 342/24.09.2015 г., относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на 
Община Две могили”. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Айдън Карамехмедов 
с вх. № 343/24.09.2015 г., относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на 
Кметство село Батишница”. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Айдън Карамехмедов 
с вх. № 344/24.09.2015 г., относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на 
Кметство село Кацелово”. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Айдън Карамехмедов 
с вх. № 345/24.09.2015 г., относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на 
Кметство село Каран Върбовка”. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Айдън Карамехмедов 
с вх. № 346/24.09.2015 г., относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на 
Кметство село Бъзовец”. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Айдън Карамехмедов 
с вх. № 347/24.09.2015 г., относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на 
Кметство село Баниска”. 

7. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Айдън Карамехмедов 
с вх. № 348/24.09.2015 г., относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на 
Кметство село Чилнов”. 

8. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Айдън Карамехмедов 
с вх. № 349/24.09.2015 г., относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на 
Кметство село Помен”. 

9. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Кремена Любенова с 
вх. № 355 от 25.09.2015 г., относно: Подкрепа участието на Областна администрация Русе в проект 
по програма INTERREG – A Румъния – България – „Зелени туристически коридори за два 
трансгранични национални парка – Парк Русенски Лом и Парк Комана. 

 

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) 
 


