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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  
№ 23 

 

Днес, на 07.08.2008 г., от 17.30 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. № 261/04.08.2008 г. на Кмета на Община Две 
могили Драгомир Дамянов, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост.  

2. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 262/04.08.2008 г. на Кмета на Община Две 
могили Драгомир Дамянов, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост.  
 По първа точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: 
 Днес е мой ред да представя следващите две докладни. За мен те СА много 
интересни с оглед на цената, за която се предлагат да се продадат. Съмнявам се, че има 
кой каги купи, но това е друга тема.  
 Двете докладни касаят бившето „Мотоболно игрище”, което се намира извън 
регулацията на Две могили, но е на стратегическо място. Цената на квадрат от 18.00 лв. или 
18 000.00 лв. на декар при текущи пазарни цени около 400.00 лв. на декар, са мого изгодни 
за Общината. Дано се намери някой, който да ги купи на тази цена. Предлагам да подкрепим 
двете докладни. Документацията по тях е изрядна, т. с. всичко е законосъобразно. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Г-н Огнян Георгиев: Цената от 18 000.00 лв. за земеделска земя е фантастична 
за нашите условия. Дано я купи някой. 
 2. Г-н Йордан Великов: Аз чух, че имало желаещи да купят тази земя, на тази цена, 
така, че – да подкрепим кмета в намерението му да получи за земеделска земя 18 000.00 лв. 
на декар.  
 В разискванията по втора точка взеха участие: 

1. Г-н Пламен Лашев: Цената действително е стряскаща. Излиза, че квадратен 
метър в рамките на Две могили е по-евтин от квадратен метър извън него.   
     2. Г-н Ахмед Феим: Затова Общината час по-скоро, трябва да приеме своя 
стратегия за общинската собственост и такива аномалии да не се получават. Но 
възможността бюджета на общината да се напълни с 200 000.00 лв. е доста съблазнително 
и с тези пари могат да се направят много неща за нея   
 След приключване на разискванията, приехме следното 
 



 2 
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 имот 000139 по КВС на 
земеделските земи в землището на град Две могили, като одобрява пазарната оценка в 
размер на 164 970.00 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 имот 000136 по КВС на 
земеделските земи в землището на град Две могили, като одобрява пазарната оценка в 
размер на 74 610.00 лева, тъй като е законосъобразно.  

 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.30 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) 


