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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТУС, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО 

САМОПРАВЛЕНИЕ- УПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА 
И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 20 

 

Днес, на 04.08.2008 г., от 18.00 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. Йордан Георгиев Великов– Председател на комисията. 
2. Пламен Петков Лашев – секретар. 
3. Ахмед Назиф Феим – член.  
4. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
5. Огнян Стефанов Георгиев – член. 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 255/04.08.2008 г. на Кмета на Община Две 
могили Драгомир Дамянов, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост.  

2. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 256/04.08.2008 г. на Кмета на Община Две 
могили Драгомир Дамянов, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост.  
 По първа точка от дневния ред докладва Йордан Великов: 
 Предлагам на вниманието ви две докладни за продажба на имоти. Има още няколко 
такива, но предлагам да ги гледаме по две всеки ден, но да ги огледаме отвсякъде и да не 
допуснем пак грешка, като предния път. По тези две докладни се касае за две незастроени 
места в границите на Две могили. Има приложении: АОС, Скица, Удостоверение за данъчна 
оценка. Предлага се минималната продажна цена, която надвишава няколко пъти 
данъчната. Смятам, че нещата са добре – всичко е съобразено със закона и можем да 
подкрепим двете докладни. 
 В разискванията по първа точка взеха участие 
 1. Г-н Ахмед Феим: Според мен няма законни пречки имота да бъде продаден, но 
самото решение трябва да се прецизира – по точно да се опише имота. Да сепредвиди 
вписването на продажбата в Публичния регистър. 
 2. Г-н Айдън Карамехмедов: Вижте обаче, че АОС не е вписан в Съда. Проверявах 
при Данчето и тями каза, че този акт е занесен от месец там, но все още нищо няма черно 
на бяло. Ако не бъде вписан до сесията, Областния управител ще има основание да иска 
отняната на решението ни. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 

1. Г-н Огнян Георгиев: Ситуацията с втората докладна е идентична с първата, която 
разгледахме преди малко. За съжаление и този акт не е вписан, и дано да бъде вписан до 
сесията и да нямаме проблеми.  
     2. Г-н Пламен Лашев: Цена от 7.68 лв. на квадратен метър е добра цена според мен 
за Две могили, поради което предлагам да подкрепим и тази докладна.  
 След приключване на разискванията, приехме следното 
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С Т А Н О В И Щ Е: 

 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да ПРИЕМЕ 

РЕЩЕНИЕ, с което да даде съгласието си да бъде продаден УПИ І, в кв. 1 по устройствения 
план на Две могили, находящ се в Две могили, като одобрява пазарната оценка в размер на 
4 990.00 лева, тъй като е законосъобразно. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да ПРИЕМЕ 
РЕЩЕНИЕ, с което да даде съгласието си да бъде продаден УПИ VІ – 94, в кв. 40 по 
устройствения план на Две могили, находящ се в Две могили, като одобрява пазарната 
оценка в размер на 7 140.00 лева, тъй като е законосъобразно. 
 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 19.00 часа. 

 

Подписали протокола: 
 

 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                        (Йордан Г. Великов)                                (Пламен П. Лашев)                                 (Ахмед Н. Феим) 
 

 
4. ………………………  5. ………………………   

                        (Айдън С. Карамехмедов)                              (Огнян Ст. Георгиев))  
 
 
       Председател на комисията: 
 

 
       _______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
       _______________ (Пл. Лашев) 


