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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  

№ 41 
Днес, на 27.09.2013 г. от 8.30 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. 
Отсъства: Татяна Димитрова Василева – член. 

 В работата на Комисията участие взе Христина Димитрова Ефтимова – 
Председател на Общинския съвет. 

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. № 357/25.09.2013 г., 
относно: Определяне на представител на Община Две могили в Асоциацията по ВиК – 
Русе. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 355/24.09.2013 г., 
относно: Промяна статута на част от имот публична общинска собственост. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Докладната записка е 
във връзка с постъпило писмо с вх. № 4626 от 20.09.2013 година от Областен управител на 
Област Русе. С него Областният управител иска от Община Две могили трябва да 
определи свой представител, който да участва в заседанието на Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 01.10 2012 г. от 14.00 часа в град 
Русе. Предлагам да приемем предложеният ни проект на решение. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Колеги, постъпила е 
докладна записка след публикуване на дневния ни ред за предстоящото заседание, но 
никъде в нея не пише, че е наложително да бъде разгледана като извънредна точка, поради 
което ви предлагам да не я разглеждаме, а да я оставим за следващото заседание на 
Общинския съвет. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „За” дава съгласие да бъде определен 
представител на Община Две могили в Асоциацията по ВиК – Русе. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „За” предлага Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 355/24.09.2013 г., относно: Промяна статута на част от имот публична 
общинска собственост да бъде разгледана на следващото заседание на Общинския съвет. 
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Заседанието на постоянната комисия завърши в 9.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

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

           
4. …………………  5. …………………  6. ………………… 
        (Юсеин А. Юсеинов)                        (Стефка Р. Пенчева)                        (Боян С. Иванов) 

 
 

 

 

Председател на комисията: 

        
 

______________ (Пл. Лашев) 
 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        

 

_____________ (А. Карамехмедов) 


