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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  
№ 22 

 

Днес, на 06.08.2008 г., от 17.00 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. № 259/04.08.2008 г. на Кмета на Община Две 
могили Драгомир Дамянов, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост.  

2. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 260/04.08.2008 г. на Кмета на Община Две 
могили Драгомир Дамянов, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост.  
 По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: 
 Стана ни навик да се виждаве всяка вечер. Днес, аз ще ви представя следващите две 
докладни.  
 Първата докладна касае Агрегатното, за което на предната сессия искахме да 
изнесем на продан, поради промените в Закона за общинската собственост, Областната ни 
върна решението и ние си го отменихме. Сега нещата да изпипани – има приложении всички 
необходими документи, така, че няма опасност да ни санкционира г.жа Димова. Цена от 
60.61 лв. на квадратен метър е добра, поради което предлагам да подкрипим 
предложението на кмета.  
 Втората докладна е за съседния имот до Агрегатното. Цената е по-ниска, но сградата 
е в окаяно състояние. Според мен тя е неизползваема. Цената на квардат е 14.63 лв., което 
е нормално според случая. Да я подкрепим и тази докладна. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Г-н Йордан Великов: Цена от 60.00 лв. на квадрат е добра цена. И без това този 
имот с години стои неизползваем. Подкрепям докладната. Всичко е законосъобразно по нея. 
 2. Г-н Ахмед Феим: Аз също смятам, че предложението на кмета е законосъобразно 
и следва да го подкрепим.  
 В разискванията по втора точка взеха участие: 

1. Г-н Огнян Георгиев: При условие,че сградата е неизползваема, а имота е 
маломерен, предложената минимална цена е добра..  
     2. Г-н Айдън Карамехмедов: Колко са 200 квадрата. Възможно е никой дори да не 
се навие да го купи, но нека да се опита.   
 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 V, в кв. 116 по 
устройствения план на Две могили, находящ се в Две могили, като одобрява пазарната 
оценка в размер на 10 000.00 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, в кв. 116 по 
устройствения план на Две могили, находящ се в Две могили, като одобрява пазарната 
оценка в размер на 3 000.00 лева, тъй като е законосъобразно. 
 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 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) 


