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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  
№ 118 

Днес, на 14.09.2011 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. № 361/12.09.2011 

г., относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Община Две 
могили”. 

2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 362/12.09.2011 г., относно: 
Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Помен”. 

3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 363/12.09.2011 г., относно: 
Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Бъзовец”. 

4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 364/12.09.2011 г., относно: 
Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Батишница”. 

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 365/12.09.2011 г., относно: 
Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Каран 
Върбовка”. 

6. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 366/12.09.2011 г., относно: 
Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Чилнов”. 

7. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 367/12.09.2011 г., относно: 
Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Кацелово”. 

8. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 368/12.09.2011 г., относно: 
Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Баниска”. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: На това заседание 
ще разгледаме няколко докладни, които са еднотипни. Става дума за избиране на 
временно изпълняващи длъжността „Кмет на Община” и „Кмет на Кметство”. Член 
42, алинея 6 от ЗМСМА ни задължава в 7-дневен срок преди изтичането на мандата 
ни като съветници да изберем временно изпълняващи тези длъжности, при условие, 
че титулярите им се регистрират като кандидати за участие в предстоящите избори. 
Ние сме избрани на 28.10.2007 година и би следвало мандата ни да приключи на 
същата дата, но през тази година. Тъй като изборите ще се проведат на 23.10.2011 г. 
мандата ни ще приключи на тази дата. Това ще рече, че не по-късно от 16.10.2011 г. 
трябва да изберем временно изпълняващите. Към днешна дата нито един от 
действащите кметове не се е регистрирал. По тази причина докладните записки са 
оформени по този начин. На 20.09.2011 г. когато ще проведем своето заседание ще 
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има по-голяма яснота по въпроса и ще можем да реагираме на място. Тази дата е 
последната, на която кандидатите за участие в местните избори могат да се 
регистрират.  

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Йордан Великов: Всъщност на 20.09.2011 г. трябва да знаем кои са се 

кандидатирали за участие в местните избори. Ако Кметът се е регистрирал т.2 от 
проекта за решение следва да отпадне. Ако не го направи докладната записка трябва 
да се оттегли. 

2. Огнян Георгиев: Съгласно Закона Кметът на Общината се замества от 
Заместник – кмета каквото е и предложението в докладната записка. Така че тук няма 
какво да умуваме. Проблем може да възникне ако Румен Марков се кандидатира. 
Тогава ние Общинските съветници трябва да решаваме кой да изпълнява тази 
длъжност. 

По втора точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Лашев 
подробно разясни казуса. По тази докладна се предлага ако Вели Велиев се 
кандидатера той да бъде заместен от служител от общинската администрация. 
Предлагам да приемем решението, а на 20.09.2011 г. ще решим дали докладната 
следва да се оттегли или само т.2 от решението да отпадне. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Тези временно изпълняващи трябва да са съгласувани с Кмета, 

тъй като след регистрацията на Кметовете за участие в местните избори да приемем, 
че за всички датата е 20.09.2011 г., то до 15.10.2011 г. включително Кметът трябва да 
опраделе със своя Заповед лицата, които ще заместват. 

2. Пламен Лашев: Точно така е направил Байчо Георгиев преди да подготви 
докладните с имената на временно изпълняващите. 

По трета точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев: За Бъзовец се 
предлага за временно изпълняващ да бъде определен служител от общинската 
администрация. Да се приеме решението пък на 20.09.2011 г. ще решаваме. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Айдън Карамехмедов: Да гласуваме. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Казусът е същия, 

като предходните. Да приемем решението. 
В разискванията по четвърта точка взеха участие: 
1. Огнян Георгиев: Няма какво друго да коментираме. 
По пета точка от дневния ред докладва Йордан Великов: За Каран 

Върбовка особеното е, че се предлага за временно изпълняващ длъжността Христо 
Топалов, който е бил Кмет на селото. Да приемем решението. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
По шеста точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: За Чилнов се 

предлага служител, който е работил в общинска администрация, тъй като този който 
работи в момента там е млад човек, който тепърва навлиза в работата и за да не 
възникнат каквито и да е проблеми се предлага да изберем Марийка Белчева. 

В разискванията по шеста точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Да приемем предложеното решение. 
По седма точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Ако Кмета 

на Кацелово се регистрира като кандидат се предлага да бъде заместен от служител от 
общинската администрация. Предлагам да приемем съответното решение. 

Разискванията по седма точка нямаше. 
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По осма точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев: За Баниска се 
предлага за временно изпълняващ служител от администрацията. Да се приеме. 

В разискванията по шеста точка взеха участие: 
1. Йордан Великов: На 20.09.2011 г. ще решаваме какъв вид да придобият 

решенията или да се оттеглят докладните. 
 

След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” дава съгласие Румен Манолов Марков да 
изпълнява временно длъжността „Кмет на Община Две могили”, считано от 
16.10.2011 г.  до полагането на кметва от новоизбрания кмет, при условие, че 
Драгомир Дамянов се регистрира за участие в местните избори. Ако не го направи – 
докладната да се оттегли.  

2. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” дава съгласие Небие Ешрефова Алиева да 
изпълнява временно длъжността „Кмет на Кметство село Помен”, считано от 
16.10.2011 г.  до полагането на кметва от новоизбрания кмет, при условие, че Вели 
Велиев се регистрира за участие в местните избори. Ако не го направи – докладната 
да се оттегли.  

3. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” дава съгласие Иванка Митева 
Александрова да изпълнява временно длъжността „Кмет на Кметство село Бъзовец”, 
считано от 16.10.2011 г.  до полагането на кметва от новоизбрания кмет, при условие, 
че Георги Малев се регистрира за участие в местните избори. Ако не го направи – 
докладната да се оттегли.  

4. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” дава съгласие Кольо Драганов Стефанов да 
изпълнява временно длъжността „Кмет на Кметство село Батишница”, считано от 
16.10.2011 г.  до полагането на кметва от новоизбрания кмет, при условие, че Салим 
Раиф се регистрира за участие в местните избори. Ако не го направи – докладната да 
се оттегли.  

5. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” дава съгласие Христо Ангелов Топалов да 
изпълнява временно длъжността „Кмет на Кметство село Каран Върбовка”, считано 
от 16.10.2011 г.  до полагането на кметва от новоизбрания кмет, при условие, че 
Георги Иванов се регистрира за участие в местните избори. Ако не го направи – 
докладната да се оттегли.  

6. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” дава съгласие Марийка Стефанова Белчева 
да изпълнява временно длъжността „Кмет на Кметство село Чилнов”, считано от 
16.10.2011 г.  до полагането на кметва от новоизбрания кмет, при условие, че Ганчо 
Бобев се регистрира за участие в местните избори. Ако не го направи – докладната да 
се оттегли.  

7. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” дава съгласие Диана Маринова Генова да 
изпълнява временно длъжността „Кмет на Кметство село Кацелово”, считано от 
16.10.2011 г.  до полагането на кметва от новоизбрания кмет, при условие, че Иван 
Николаев се регистрира за участие в местните избори. Ако не го направи – 
докладната да се оттегли.  

8. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” дава съгласие Любка Върбанова Христова  
да изпълнява временно длъжността „Кмет на Кметство село Баниска”, считано от 
16.10.2011 г.  до полагането на кметва от новоизбрания кмет, при условие, че Велико 
Великов се регистрира за участие в местните избори. Ако не го направи – докладната 
да се оттегли.  

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа. 
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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) 


