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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  

№ 74 
 

Днес, на 22.07.2015 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. 
7. Боян Симеонов Иванов – 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. № 234/03.07.2015 г., 
относно: Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.01.2014 г. – 
30.06.2015 г.  

2. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 237/08.07.2015 г., 
относно: Изплащане на възнаграждение за оказана от адвокат правна помощ. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 243/16.07.2015 г., 
относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Две могили от 
общинската администрация за първото шестмесечие на 2015 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Г-н Георгиев е 
подготвил отчет за дейността на съвета с необходимата пълнота и точност. Оформен е в 
табличен вид. Всичко е ясно и аз лично нямам никакви забележки, нека се приеме. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Боян Симеонов: От докладната записка виждам, че има една техническа грешка 
– срокът на отчитане трябва да стане от 01.06.2014 г. до 30.06.2015 г. Това е така, защото 
до 31.05.2014 г. имаме приет отчет за дейността ни. Г-н Георгиев се е заблудил, но това не 
е проблем. Нека приемем отчета в този периодсъс съответните корекции в цифровите 
изражения. 

По втора точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Докладната 
записка е в следствие подписано споразумение за адвокатска помощ през м. декември 
2014 г. Кмета на Общината обжалва подписаното споразумение и отказва плащането на 
правната помощ, независимо че то ще се плати от бюджета на общинския съвет. За да 
вземем, обаче правилното решение е добре да знаем дали все пак Кметът на общината ще 
обжалва и това наше решение. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: Аз като вносител на докладната записка, считам че то е 
правилно и ако кмета изплати хонорара, делото ще се прекрати. Това би било най-доброто 
решение. 
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2. Боян Симеонов: Аз също считам, че трябва да се проведе разговор с кмета на 

общината дали ще обжалва решението. Ако той го направи, защо сега да приемаме 
решението, бъркотията ще стане още по-голяма. 

По трета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Отчетът за 
изпълнението на решенията на общинския съвет от общинската администрация е внесен 
съобразно разпоредбите на ЗМСМА и в срок за първото шестмесечие на годината. Аз 
нямам забележки и предлагам да се приеме. 

Разисквания по трета 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 Байчо Георгиев с 
вх. № 234/03.07.2015 г., относно: Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 
01.01.2014 г. – 30.06.2015 г.  

2. Комисията с 4 (четири) гласа „За” и 3 „три“ гласа „Въздържал се” приема 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 237/08.07.2015 г., относно: Изплащане на 
възнаграждение за оказана от адвокат правна помощ. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай Христов 
с вх. № 243/16.07.2015 г., относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет 
– Две могили от общинската администрация за първото шестмесечие на 2015 г. 

 

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) 


