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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  
№ 53 

Днес, на 08.06.2009 г., от 9.30 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.  
Отсъства: Огнян Стефанов Георгиев – член. 
                  Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 260/04.06.2009 г., 

относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 435 по Протокол № 34/22.05.2009 
г.  

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 263/04.06.2009 г., 
относно: Вземане решение за учредяване  на право на преминаване на кабел НН за ел. 
захранване на базова станция “БТК МОБАЙЛ” – ООД в имот № 041014 в землището на село 
Могилино, община Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Йордан Великов: 
Имаме върнато за ново разглеждане на наше Решение № 435 по Протокол № 

34/22.05.2009 г. В разискванията по първа точка ще вземе участие и Байчо Георгиев - 
председател на Общинския съвет град  Две могили. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Байчо Георгиев: Искането на Областния управител е основателно, тези имоти 
трябва да се продават по Закона за Общинската собственост. Всички разпоредби с имоти 
трябва да стават с Решения на Общинския съвет. 

2. Ахмед Феим: Щом правно трябва така да се продават имоти и така да се 
извършват разпоредителни сделки с имоти, нека се направи такава промяна в Наредбата. 

3. Пламен Лашев: Съгласен съм с колегите. Да променим така Наредбата щом е 
правно обосновано. 

По втора точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: 
Този кабел е за изграждане на мобилна станция на БТК, което ще бъде в полза на 

местното население и населението на Общината, така че можем да дадем разрешение. 
В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Да дадем такова разрешение на БТК , разстоянието за прекарване 

на кабел не е голямо, то ще е за тяхна сметка. 
 
 

След приключване на разискванията, приехме следните 
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С Т А Н О В И Щ А: 

 

1.Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да Приеме на 
първо четене Наредба за изменение  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. 

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да Даде 
съгласието си, за учредяване на право на преминаване на кабел НН за ел. захранване на 
базова станция приемопредавателен тип VТ 5431 в имот 041014 в землището на с. 
Могилино, Община Две могили.   
 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.30 часа. 
 
Подписали протокола: 

 

 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                        (Йордан Г. Великов)                                (Пламен П. Лашев)                                 (Ахмед Н. Феим) 

 
 
 
       Председател на комисията: 
 

 
       ______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
______________ (Пл. Лашев) 


