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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  
№ 56 

Днес, на 16.07.2009 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. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
3. Ахмед Назиф Феим – член.  
Отсъстват: Йордан Георгиев Великов – Председател на комисията  

       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 от Драгомир Дамянов с вх. № 311/09.07.2009 г., 

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 
2. Разглеждане на докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 312/09.07.2009 г., 

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 
3. Разглеждане на докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 313/09.07.2009 г., 

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 
4. Разглеждане на докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 314/09.07.2009 г., 

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 
5. Разглеждане на докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 315/09.07.2009 г., 

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 
По петте докладни докладва Пламен Лашев: Предлагам петте докладни да ги 

гледаме едновременно, тъй като по своя характер са еднотипни. Тези докладни са гледани 
от Комисията по “Бюджет и финанси”, затова ние можем да ги разглеждаме през призмата 
на процедурата по провеждане на публично – оповестения конкурс, а не от гледна точка на 
финансовата им част. Имам предвид дали предлаганите ни решения са съобразени със 
Закона за общинската собственост и нашата Наредба № 7. 

По първата докладна е допусната грешка в наименованието на имота, който се 
продава. Там пише “Овчарник”, а реално се продава “Обор” с индивидуален № 3. Това е 
грешка и при другите докладни. Описанието на имотите по докладни също е непълно. Втора 
точка от решенията в петте докладни ни е дадена в три разновидности. Във втора, четвърта 
и пета докладна са посочени само пазарните оценки. Отделно ни се предлагат в първа и 
пета докладна да се продадат имоти на цена по-ниска от тяхната данъчна оценка, което е в 
нарушение на чл. 41 от ЗОС. На сесията утре можем да вземем, според мен две становища: 
едното е докладните да бъдат върнати за отстраняване на допуснатите грешки, а другото – 
на място да ги коментираме и да ги приемем във вид, който трябва да бъдат.  

В разискванията взеха участие: 
1. Айдън Карамехмедов: Подобни грешки в докладните срещаме не за първи път. 

Необяснимо е администрацията да не познава ЗОС. Техническите грешки не искам да ги 
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коментирам. Решения, чрез които изнасяме на търг в предишните сесии сме вземали и сме 
приели определен стил на описване на имота, на критериите, при които трябва да се 
проведат. Въпреки това администрацията отказва видимо да приеме този начин на 
изписване и предлага свой, който е непълен и с куп грешки. 

2. Ахмед Феим: Ако решенията бъдат гласувани във вида, в който ни се предлагат, 
то е сигурно, че Областният управител ще ни ги върне вероятно всичките. Затова като изказ 
решенията трябва да се изчистят и да придобият вида, който сме приели по рано по 
решения от такъв характер. 

 

След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1.Комисията с 3 (три) гласа „за” реши:  
1.1. Предложените докладни са непълни по отношение на описание на имоти, които 

се изнасят на продан. 
1.2. В две от докладните ни се предлагат да бъдат продадени имоти на цена по-

ниска от тяхната данъчна оценка, което е недопустимо. 
1.3. В една от докладните са объркани данъчната и пазарната оценка на имота. 
 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа. 
 
Подписали протокола: 

 

 
 

1. ………………………  2. ………………………         3. ………………………  
        (Пламен П. Лашев)                            (Ахмед Н. Феим)                                     ( Айдън С. Карамехмедов) 
 

 
 
 
 
 
 
 
       Председател на комисията: 
 

 
       ______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
______________ (Пл. Лашев) 


