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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  
№ 77 

Днес, на 18.03.2010 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. 
4. Огнян Стефанов Георгиев – член 
Отсъства: Йордан Георгиев Великов – Председател на комисията. 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 100/10.03.2010 г., относно: 

Публично-оповестен търг с явно наддаване за поставяне на подвижно съоръжение 
“Търговски павилион за хляб и хлебни изделия”, съгласно одобрена от Главния архитект 
схема.  

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 101/10.03.2010 г., относно: 
Изменение на Решение № 599 по Протокол № 45/29.01.2010 г. 

3. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 102/10.03.2010 г., относно: 
Подмяна на уличното осветление в Община Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Докладната 
записка е подадена навреме, спазена е процедурата за отдаване под наем. Нека да 
продължи да съществува този обект, което ще бъде в полза на населението от Общината. 
Да се приеме докладната. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Пламен Лашев: Щом има интерес да се пренаеме този обект, нека се проведе 

търг. Спазена е процедурата и няма основание да не приемем докладната. 
По втора точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Тази докладна трябва 

да се разгледа по-скоро от Комисията по „Бюджет и финанси”. Ние трябва да разгледаме 
проблема от правна гледна точка и смятам, че трябва да приемем докладната. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Съгласен съм да се приеме докладната записка, вижда се, че няма 

изменение в капиталовите разходи, а само в източниците на финансиране. 
По трета точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Докладната записка все 

още не е представена и предполагам, че Кмета на Общината ще я оттегли. След като се 
представят необходимите документи ще се събере отново комисията и ще я разгледаме. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Пламен Лашев: Аз донякъде съм запознат от предварителните разговори за тази 

инвестиция, но нека да изчакаме докладната да се представи и тогава да коментираме.  

След приключване на разискванията, приехме следното 
 



 2 
С Т А Н О В И Щ А: 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие да се проведе публично-
оповестен търг с явно наддаване за поставяне на подвижно съоръжение “Търговски 
павилион за хляб и хлебни изделия”, съгласно одобрена от Главния архитект схема.  

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема изменение на Решение № 599 по 
Протокол № 45/29.01.2010 г. 

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие предложението за подмяна на 
уличното осветление в Община Две могили да се разгледа, след като се представят 
необходимите документи. 

 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.30 часа. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подписали протокола: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

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

 
4. ………………………   

         (Огнян Ст. Георгиев)  
 
 
 
       Председател на комисията: 
 

 
       ______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
______________ (Пл. Лашев) 

 

 


