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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТУС, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО САМО-

УПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И 
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 50 

 

Днес, на 19.05.2009 г., от 9.00 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. Пламен Петков Лашев – секретар. 
2. Ахмед Назиф Феим – член.  
3. Йордан Георгиев Великов– Председател на комисията. 
4. Айдън Сабриев Карамехмедов – член.  
Отсъстват : Огнян Стефанов Георгиев – член. 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 235/15.05.2009 г. относно: Информация 

за резултатите от участието на Община Две могили в проекти по различните оперативни 
програмив период от м. ноември до м. април 2009 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 243/15.05.2009 г. относно: Приемане на 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване на право на 
собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление под наем и за 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе – 
първо и второ четене. 

3. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 245/15.05.2009 г. относно: Изменение на 
Решение № 404 по Протокол № 33/17.04.2009 г. на Общински съвет – Две могили. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Йордан Великов:Тази информация е съобразена с предварителния график, който 
приехме през миналата година. Тя е сравнително подробна. От нея се вижда, че по седем 
проекта процедурите са завършени и се изпълняват в момента. Четири проекта не са 
одобрени. Има и такива, които чакат за решение. По девет проекта сега се започва да се 
работи или са в начален стадий дейностите.    

2. Пламен Лашев: Кмета се е постарал да направи подробна информация. Доволни 
сме от подадените данни, нека Общинския съвет приеме тази Докладна. 

3. Айдън Карамехмедов: След като са изпълнили няколко проекта, защо не е 
постъпила до момента обратна информация в Общинския съвет. Ако не искат да я 
предоставят – да се изисква. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Ахмед Феим: Запознахме се с предложените промени. Те са козметични и са 

съобразени с настъпили казуси и невъзможността чрез досега съществуващата Наредба № 
7 те да бъдат решени. Законосъобразни са, поради което предлагам да ги приемем. 

2. Йордан Великов: В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 7 има 
направено искане, тя да се гледа и на второ четене. Ако не бъдат направени съществени 
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изменения в залата, по време на сесията, аз лично не възразявам, тя да мине в един и 
същ ден на първо и второ четене.  

3. Пламен Лашев: Съгласен съм с колегите. Правилата по Наредбата са 
законосъобразни. Оттук - нататък общинска администрация да я спазва и прилага в 
работата си. 

4. Айдън Карамехмедов: Съгласен съм да се приеме Наредба № 7. 
В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Запознат съм с проблема. Лично разговарях с инвеститорите. Те 

наистина се притесняват за част от условията, които ние като Община им предлагаме. 
Затова предлагам да направим изменението по Докладната с оглед взаимните интереси. 

2. Йордан Великов: Според мен и тези ограничителни условия са много, но щом 
купувача е съгласен, нека така бъде продаден имота и сключен договора. 

3. Пламен Лашев: Да се направят изменения.  
  

След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да приеме 
Докладна записка за информация за резултатите от участието на Община Две могили в 
проекти по различните оперативни програми в период от м. ноември до м. април 2009 
година. 

2.  Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да приеме 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване на право на 
собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление под наем и за 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе – 
на първо и второ четене, тъй като направените предложения са законосъобразни. 

3.  Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да приеме 
изменение на Решение № 404 по Протокол № 33/17.04.2009 г. на Общински съвет – Две 
могили, тъй като то е законосъобразно. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа. 
 
Подписали протокола: 

 

 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                              (Йордан Великов)                                (Пламен Лашев)                  (Ахмед Феим) 
 

 
4. ……………………… 

                          (Айдън Карамехмедов) 

 
       Председател на комисията: 
 

 
       ______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
______________ (Пл. Лашев) 


