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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  
№ 54 

Днес, на 16.06.2009 г., от 9.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по „ТУС, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”, на 
което присъстваха: 

1. Пламен Петков Лашев – секретар. 
2. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
3. Ахмед Назиф Феим – член.  
4.  Огнян Стефанов Георгиев – член 
Отсъства: Йордан Георгиев Великов – Председател на комисията. 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 274/11.06.2009 г., относно: Избор 
на управител на общинско търговско дружество “Черни Лом 2008 ” ЕООД  гр. Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: 
В комисията назначена от Кмета на Общината, в която участвахме и трима общински 

съветници, разгледа подадените оферти за управител и единодушно реши да предложи за 
управител Александър Иванов Иванов, тъй като документите на другия кандидат-Нихат 
Османов Яшаров не отговарят на изискванията. Затова предлагам на Комисията по 
“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” да приемем кандидатурата на  
Александър Иванов Иванов. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Айдън Карамехмедов: Лицето Александър Иванов Иванов има известен опит за 
такава дейност, нека да бъде избран за управител. 

2. Пламен Лашев: Съгласен съм с колегите. Познавам  Александър и в личен план, 
считам че ще се справи с бъдещите задачи на Общинската фирма. 

3. Огнян Георгиев: Посочения кандидат има стопански опит за такава дейност. 
Съгласен съм да бъде избран за тази дейност. 

 

След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1.Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да Избере за 
управител на еднолично общинско търговско дружество “Черни Лом 2008” ЕООД гр.Две 
могили със седалище и адрес на управление гр.Две могиил, община Две могили, област 
Русе, ул.”Цар Симеон” № 26 и ЕИК 200223749 Александър Иванов Иванов, ЕГН 7001015362 
от гр.Две могили, община Две могили, област Русе, ул.”Филип Тотю” № 25. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 9.30 часа. 
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Подписали протокола: 

 

 
 

1. ………………………  2. ………………………         3. ………………………  
        (Пламен П. Лашев)                            (Ахмед Н. Феим)                                     ( Айдън С. Карамехмедов) 
 

 
4. ………………………   

         (Огнян Ст. Георгиев)  
 
       Председател на комисията: 
 

 
       ______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
______________ (Пл. Лашев) 


