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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  
№ 59 

Днес, на 15.09.2009 г., от 9.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2 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. Айдън Сабриев Карамехмедов – 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. № 393/09.09.2009 г., 

относно: Определяне на цени на общинските земи, върху които е било учредено право на 
ползване, въз основа на актове, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 397/09.09.2009 г., 
относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска 
собственост за 2009 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 399/09.09.2009 г., 
относно: Доклад за изпълнение на Програмата за управление на Община Две могили за 
мандат 2007 – 2011 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 400/09.09.2009 г., 
относно: Одобряване на проект за Споразумение за партньорство и сътрудничество между 
Община Две могили, Република България и Община Берово, Република Македония. 

По първа точка докладва Айдън Карамехмедов: Докладната касае лица, които 
през 80-те години са получили от Общината отстъпено право на строеж. В тези имоти те са 
си построили сезонни постройки. Сега им се дава възможност да си купят земята. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Цените, по които им се предлагат тези места се определят по друг 

ред. Не е по пазарни оценки, както правим когато продаваме други имоти. Да приемем тези 
цени. Мисля, че те са в съответствие със законите. 

2. Пламен Лашев: Съгласен съм с колегите да се приемат тези оценки. 
По втора точка докладва Пламен Лашев: Тази програма трябваше да я приемем 

до 31.01.2009 г., а ни се предлага чак сега, и то след забележка от Сметната палата. 
Считам, че програмата е формално разработена, но с оглед обстоятелството, че през м. 
януари 2010 г. трябва да приемем нова програма съм съгласен да приемем за 2009 г. такава 
в този вид. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Наистина програмата трябва да се разработи и приеме в началото 

на годината, за да може това да се заложи в бюджета на Общината. 
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2. Айдън Карамехмедов: Програмата трябва да съответства и на програмата за 

управление, която предлага Кмета за своя мандат. А в двете програми няма такова 
съответствие. 

По трета точка докладва Ахмед Феим: Доклада е разработен по раздели 
съответстващи на програмата. Някои от мероприятията предвидени за 2009 г. са изпълнени. 
В голямата си част, обаче мероприятията за 2009 г. не са изпълнени и няма дори едно 
изречение в доклада, което да обясни по какви причини не са изпълнени.  

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Пламен Лашев: В доклада е заложена рехабилитация на път, който през 2007 г. е 

основно ремонтиран. Странното в случая, е че ремонта и рехабилитацията на тази улица е 
на една и съща стойност – 108 000 лева. 

По четвърта точка докладва Пламен Лашев: Връзките със съседни нам общини са 
полезни както за бизнеса, така и за развитието на културно-историческите връзки. Това 
сътрудничество може само да ни бъде от полза за по-добро развитие в много области. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Споразумението е законно и целесъобразно. Да се приеме. 
2. Айдън Карамехмедов: Съгласен съм с колегите, да се приеме това 

споразумение. 
 

След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” приема цените на общинските земи, върху които е 
било учредено право на ползване, въз основа на актове, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” приема Програма за управление и разпореждане 
с имоти, общинска собственост за 2009 г. 

3. Комисията с 3 (три) гласа „за” приема Доклад за изпълнение на Програмата за 
управление на Община Две могили за мандат 2007 – 2011 г. 

4. Комисията с 3 (три) гласа „за” приема проекта за Споразумение за партньорство 
и сътрудничество между Община Две могили, Република България и Община Берово, 
Република Македония. 

 

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) 


