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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  
№ 24 

 

Днес, на 08.08.2008 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. № 263/04.08.2008 г. на Кмета на Община Две 
могили Драгомир Дамянов, относно: Замяна на земеделска земя – частна общинска 
собственост със земеделска земя – собственост на граждани.  

2. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 264/04.08.2008 г. на Кмета на Община Две 
могили Драгомир Дамянов, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост.  
 По първа точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев: 
 На мен се падна най-тежката докладна, а именно – за замяната. На пръв поглед 
Общината би спечелила от една такава замяна, но не съм убеден, че замяната може да 
стане. На скицата е посочено, че този имот от 2 дка сме го придобили по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 
Съгласно неговия текст, 5 години не можем да правим разпоредителни скелки с такива 
имоти. Не разбирам и становището на В. Георгиев от Поземлената комиссия. Уж становище, 
а в него нищо не е обяснено. Май трябва да се изясни всичко и тогава да приемаме 
решение. Ако не бъде направено от кмета – предлагам да откажем извършването на 
замяната. 
 При втората докладна нещата стоят добре. Цената от 16 000.00 лв на декар е мого 
изгодна и предлагам да я подкрепим. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Г-н Йордан Великов: По Закона за общинската собственост, замяната е уредена в 
чл. 40. Към докладната няма представени доказателства, дали този ред е спазен. 
Подкрепям Огнян – на този етап, да откажем предложението за замяна. 
 2. Г-н Ахмед Феим: Според закона, може да е така, но тези 2 дка стоят 
неизползваеми. Срещу тях се получим 12 дка, което е изгодно за нас. Ако има шанс да се 
направи замяната, нека да се направи.  
 В разискванията по втора точка взеха участие: 

1. Г-н Айдън Карамехмедов: Като има кой да даде 16 лв., защо Общината да не ги 
вземе. Подкрепям втората докладна.   
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     2. Г-н Пламен Лашев: Близо 300 000.00 лв. за нещо, което от години буренясва е 
много добра цена. Да гласуваме, преди да сме се разумедили  
 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) „въздържал се” (Ахмед Феим) 
ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да ПРИЕМЕ РЕЩЕНИЕ, с което да даде откаже да бъде 
извършена заняма на описаните имоти в докладната между Община Две могили и Ариф 
Райфов Ахмедов, тъй като е не 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 000309 по КВС на 
земеделските земи в землището на град Две могили, като одобрява пазарната оценка в 
размер на 295 360.00 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) 


