
 1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И 

СТРОИТЕЛСТВО, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА 

ПОЛИТИКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 21 
 

Днес, на 19.09.2012 г. от 8.30 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2, се проведе заседание на постоянната комисия по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”, на което присъстваха: 

1. Пламен Петков Лашев – председател. 
2. Айдън Сабриев Карамехмедов – секретар. 

 3. Боян Симеонов Иванов – член. 
4. Стефка Райкова Пенчева – член. 
5. Татяна Димитрова Василева – член. 
 6. Байчо Петров Георгиев – член. 
7. Юсеин Ахмедов Юсеинов – 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 Николай Христов с вх. № 418/20.09.2012 г., 
относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно 
ползване „Нива” в землището на село Каран Върбовка. 

 2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 419/20.09.2012 г., 
относно: Продажба на земеделска земя с начин на трайно ползване „Ливада” в землището 
на село Могилино. 

3. Разглеждане и преглед на изпълнените решения на Общинския съвет от 
общинската администрация за 2012 г. до 31.08.2012 г. включително. 

По първа точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Предложеният ни имот 
за продажба е с акт за частна общинска собственост. От нормативна гледна точка няма 
пречки имотът да бъде продаден. По отношение на цената становище ще бъде дадено от 
комисията по „Бюджет и финанси”. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: В тази докладна 
записка от гледна точка на нашата комисия също няма пречка да бъде продаден имотът. 
Според мен прави впечатление, че има интерес имотът да бъде закупен, но е хубаво да се 
знае от кого се иска да се закупи. Желателно е за в бъдеще да бъдем информирани за това. 
Цената, на която се продава имотът според мен е ниска, но комисията по „Бюджет и 
финанси” предполагам ще вземе становище по въпроса и ще даде някакво ново 
предложение.   

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Хубаво е за определен 
период от време да се прави преглед на изпълнените решения на Общинския съвет, затова 
предлагам да направим това сега. В канцеларията на Общинския съвет има информация за 
изпълнени три решения и само това можем да коментираме. Това са документи по Решения 
№ 65, 82 и 175. 

По Решение № 65 – изпълнено е правилно. 
По Решение № 82 – изпълнено е правилно. 
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По Решение № 175 – Информацията се разминава – имот № 3390 в „Тютюнка 

махала” в землището на село Пепелина е продаден без решение на Общинския съвет.  
Прави впечатление, че съгласно отчета предоставен ни за гласуване в предходната 

сесия всички решения са изпълнени. Тук, обаче принос има информация за три от тях. Не 
ни се предоставя информация – какво да правим? 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: По отношение на взети от нас решения на предходната сесия, 
според мен трябва да поправим в протокола с мнение „явна фактическа грешка” решенията с 
№ 228, 235 и 238. В самото решение трябва да бъде записано „не дава съгласие”. Мисля, че 
така е по-правилно от юридическа гледна точка. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде продаден недвижим 
имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива” в землището на 
село Каран Върбовка. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде продадена земеделска 
земя с начин на трайно ползване „Ливада” в землището на село Могилино. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема изпълнените решения на Общинския 
съвет от общинската администрация за 2012 г. до 31.08.2012 г. включително. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа. 

Подписали протокола: 

 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                          (Пламен П. лашев)                      (Айдън С. Карамехмедов)                        (Байчо П. Георгиев)            
 

4. …………………  5. …………………  6. ………………… 
        (Юсеин А. Юсеинов)                       (Татяна Д. Василева)          (Боян С. Иванов) 

 

7. ………………… 
       (Стефка Р. Пенчева) 

Председател на комисията: 

        

______________ (Пл. Лашев) 

 

Секретар   на   комисията: 

        

_____________ (А. Карамехмедов) 

 


