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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  

№ 13 
 

Днес, на 19.05.2012 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. Боян Симеонов Иванов – член. 

7. Стефка Райкова Пенчева – 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. № 230/15.05.2012 г., 
относно: Безвъзмездно придобиване в собственост на Община Две могили на имоти – 
държавна собственост. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 231/15.05.2012 г., 
относно: Продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на село Могилино. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 232/15.05.2012 г., 
относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно 
ползване „За производство на строителни материали, конструкции и изделия” в землището 
на град Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: постъпила е докладна 
записка от Кмчета на Общината, с която иска от нас да одобрем придобиването на 
собственост от Общината на имот държавна собственост с площ от около 3.5 дка. 
Държавата в лицето на Министерство на транспорта и информационните технологии иска 
да се освободи от този имот защото са преценили, че Общината по-добре ще го стопанисва. 
От гледна точка на нормативната уредба всички документи са представени и предлагам да 
се обединим и примем решението. 

В разискванията по първа точка от дневния ред участие взеха: 

1. Пламен Лашев: Моето становище, е че колежката е права, Общината ще 
придобие имот, с който може за в бъдеще да се разпорежда. Да вземем решение за 
придобиването му. 

По втора точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: В тази докладна 
записка става въпрос за продажбата на маломерни имоти чрез публичен търг. Въпросните 
имоти са ненужни на Общината и би следвало да бъдат продадени. Относно формата на 
продажба тук не мога да коментирам, тъй като няма друг вариант освен търг с явно 
наддаване. Предвидено е, че и половината от средствата получени от продажбата на 
имотите ще бъдат преведени на кметството в село Помен, съгласно нашата Наредба № 7. 
Всичко е спазено, така че нека се приеме решението. 
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Разисквания по втора точка от дневния ред не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Тук се иска от нас да 
вземем решение за одобрение на продажбата на имот в землището на град Две могили. 
Става въпрос за бившия бетонов център. През изминалия мандат Общинският съвет се 
опита веднъж да продаде този имот. Сега отново има потенциален купувач. Документално 
всичко е наред, има актуална данъчна оценка, експертна оценка и нека имотът бъде 
продаден с исканата форма на търг. 

Разисквания по трета точка от дневния ред не бяха направени. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие за безвъзмездно придобиване 
в собственост на Община Две могили на имоти – държавна собственост. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъдат продадени имоти от 
общинския поземлен фонд в землището на село Могилино. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде продаден недвижим 
имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване „За производство на 
строителни материали, конструкции и изделия” в землището на град Две могили. 

 

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)          (Боян С. Иванов) 

 

7. ………………… 
       (Стефка Р. Пенчева) 

Председател на комисията: 

        

______________ (Пл. Лашев) 

 

Секретар   на   комисията: 

        

_____________ (А. Карамехмедов) 


