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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  
№ 85 

Днес, на 04.08.2010 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. Йордан Георгиев Великов – Председател на комисията. 
2. Пламен Петков Лашев – секретар. 
3. Ахмед Назиф Феим – член.  
4. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
5. 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. № 276/27.07.2010 г., 

относно: Предложение за промяна на граници и площ на общински поземлени имоти по 
Картата на възстановената собственост на село Пепелина, Община Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 280/28.07.2010 г., 
относно: Изграждане на Електроенергиен Комплекс „Две могили”. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Направено е 
предложение за промяна на граници и площ на няколко имота в село Пепелина. Приложена 
е обяснителна записка от геодезист. Архитектът също си е дал своето становище. Това е по-
сложна материя и на мен ми е трудно да я проумея. Но след като специалистите я 
предлагат, предлагам да подкрепим предложения проект за решение. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: При условие, че имотите, които са общинска собственост ще запазят 

своята площ, мисля че можем да подкрепим тази докладна. 
2. Айдън Карамехмедов: Разликата в границите едва ли ще причини на хората, 

които имат имоти в този район за ги ползват без създаване на неудобства. 
По втора точка от дневния ред докладва Йордан Великов: По тази тема говорим 

повече от година. Най-после имаме конкретно предложение. Изграждането на този комплекс 
ще оживи животът в нашата община. Инвестицията е на сериозна сума. По тази причина 
предлагам да приемем предложеното ни решение. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Огнян Георгиев: Разкриването на нови работни места е много важен момент в 

този проект, тъй като той ще се експлоатира повече от 20 години.  
2. Ахмед Феим: От представените ни документи се вижда, че отраженията върху 

природата няма да бъдат съществени. Да се приеме. 
 

След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
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1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема предложението за промяна на граници и 

площ на общински поземлени имоти по Картата на възстановената собственост на село 
Пепелина, Община Две могили. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие за изграждане на Електроенергиен 
Комплекс „Две могили”. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа. 
 
 
 
 

Подписали протокола: 
 

 
 
 

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

 
4. ………………………  5. ………………………   

                        (Айдън С. Карамехмедов)                              (Огнян Ст. Георгиев))  
 
       Председател на комисията: 

 
       ______________ (Й. Великов) 
 

Секретар      на       комисията: 

 
______________ (Пл. Лашев) 


