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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  

№ 72 
 

 

 

 

Днес, на 15.06.2015 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. Татяна Димитрова Василева – член. 

6. Стефка Райкова Пенчева – член. 
Отсъства: Боян Симеонов Иванов – член. 

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

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Определяне на общински съветници, които да бъдат включени в комисията за 
провеждане на конкурс за избор на управител на “Черни Лом 2008” ЕООД град Две 
могили. 

 
По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Във връзка с наше 

Решение № 886 по Протокол № 53/29.05.2015 г., от нашата комисия, трябва да определим 
трима съветника, които да бъдат включени в комисията по провеждане на конкурса за 
управител на “Черни Лом 2008” ЕООД. В предходното заседание на комисията имаше 
устно предложение от г-н Байчо Георгиев за удължаване срока на договора на сегашния 
управител. Мотивите за това предложение бяха приближаващите местни избори, поради 
което би било по-редно да се удължи срока на договора на сегашния управител, като 
новият общински съвет да си организира и проведе конкурса за избор на нов управител на 
дружеството. За това предложение няма пречки да се вземе и като решение. Предлагам 
това предложение да се обсъди отново преди да се вземе решение за избора на членове на 
комисията. Искам също така да чуя и мнението на Кмета на Общината за неговите 
намерения спрямо работата на дружеството за бъдещ период. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: Предложението е разумно. Нека се изготви докладна записка, 
която да бъде предложена за вземане на решение на заседание на общинския съвет. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следното  

 

С Т А Н О В И Щ Е: 

 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита предлага да бъде изготвена Докладна 

записка за удължаване на срока на договора на сегадействащия управител на 

“Черни Лом 2008” ЕООД град Две могили. 
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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)          (Стефка Р. Пенчева) 

 

 

 

Председател на комисията: 

        

 

______________ (Пл. Лашев) 

 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        

 

_____________ (А. Карамехмедов) 


