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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  
№ 8 

 

Днес, на 07.04.2008 г., от 16.30 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. № 79/04.04.2008 г. на Кмета на Община Две 
могили Драгомир Дамянов, относно: Промяна статута на имот публична общинска 
собственост.  

 

 По първа точка от дневния ред докладва Йордан Великов: 
 За да се иска промяна в статута на имота, ясно е, че има интерес. Това е добре, но в 
Акта за общинска собственост пише, че той е придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, което 
ще рече дори да се промени статута на този имот, той не може да стене обект на сделка. 
Това трябва да се изкоментира на сесията и да се обясни, защо се прави. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Г-н Огнян Георгиев: Ако има такова нещо, защото на мен чл. 19 не ми говори 
нищо, то по-добре докладната да се оттегли и да се премисли всичко отново 
     2. Г-н Айдън Карамехмедов: Съгласен съм с Огнян. По-добре статута на имота да 
не се променя, ако нищо после не може да се направи 
 3. Г-н Пламен Лашев: Това, което казвате е разумно. Е би било хубаво това място 
да се ползва за нещо, тъй като от години стои неизползвано. В момента се изхвърлят 
боклуци. А ако някой го вземе, поне ще го оправи. 
 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 предложи 
на Кмета на Общината: 
 1.1. Да оттегли предложената Докладна записка. 
 1.2. Ако той не приеме – да не подкрепи Докладната за промяна на статута на 
процесния имот 

 
  

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 
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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)                      


