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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  
№ 29 

 

Днес, на 11.09.2008 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. № 324/10.09.2008 г. на Кмета на Община Две 
могили Драгомир Дамянов, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост.  

2. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 325/10.09.2008 г. на Кмета на Община Две 
могили Драгомир Дамянов, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост.  
 По първа и втора точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: 
 Първата докладна касае Училището в село Батишница, което с наше решение 
закрихме през пролета. Сега същото стои празно, а щом е празно – то ще започне да се 
руши. Отделно, някой недобросъвестни жители ще почнат лека-полека да вземат оттам по 
нещо и да носят по домовете си. Ако действително има купувач, който е заинтересован да 
купи Училището, по-добре то да се продаде. Така, ако разкрие производство – ще се открият 
работни места, а това ще бъде добре за селото. Нас в случая, като комисия ни касае 
въпроса дали всичко е подготвено и представено с докладната. Според мен всичко е наред 
– имаме АОС, скица, данъчна и пазарна оценка. При условие, че се спазва процедурата по 
продажбата, няма причина да не подкрепим тази докладна.  
 Втората докладна се касае за имот в Две могили, който се намира накрая в посока 
Иваново. Докладната е добре подготвена – представени са АОС, скица, пазарна и данъчна 
оценка. Както казах, щом процедурата по вземане на решение за продажба на имота е 
спазена, При условие, че се спазва процедурата по продажбата, трябва да подкрепим тази 
докладна.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Г-н Айдън Карамехмедов: Не трябва ли в решението да се запише каква сума от 
тази ще получи селото, както пише в ЗОС. 
 2. Г-н Пламен Лашев: Като приемем Наредбата, тези неща се се регулират.Важното 
в случая да е спазена процедурата. Ние приемаме, че е спазена – така, че подкрепяме тази 
докладна  
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
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1. Г-н Йордан Великов: И при тази сделка, гледам, всичко е наред, така, че какво 

да коментираме. Другата комисия да казва, дали цената е добра.  
     2. Г-н Огнян Георгиев: Данчо е прав. Документите, които трябва да бъдат 
приложени към докладната са приложени. Щом е така, да гласуваме и да приключваме.   
 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

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 VІІ – 938, в кв. 21 по 
устройствения план на Батишница, находящ се в село Батишница, тъй като документите са 
коректно подготвени и предоставени на съветниците.  

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да ПРИЕМЕ 
РЕЩЕНИЕ, с което да даде съгласието си да бъде продаден УПИ І – общ., в кв. 118 по 
устройствения план на Две могили, находящ се в град Две могили, тъй като документите са 
коректно подготвени и предоставени на съветниците.  

 
 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) 


