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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТУС, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО 

САМОПРАВЛЕНИЕ- УПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА 
И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 30 

 

Днес, на 15.09.2008 г., от 16.00 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. 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. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 330/11.09.2008 г. на Председателя на 
Общинки съвет – Две могили, относно: Приемане на Наредба № 7 за реда за придобиване 
на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под 
наем  и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, 
област Русе – първо четене.  
 По първа точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев:  
 Амии, тази Наредба е много голяма. Нямаме нито Правилник, нито наредба с 
толкова много страница. Байчо се е престарал. Четох я няколко пъти и се опитвах да ся 
сверявам със ЗОС. Не видях различия, поради което ви предлагам да подкрепим 
докладната на първо четене. После, ако има нещо ще го поправим. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Г-н Ахмед Феим: Дори да пропуснем нещо, Областния управител, после ще ни 
върне Наредбата и ние, щем-нещем ще си поправим Наредбата. Действително, Наредбата 
е много обемиста. 
 2. Г-н Пламен Лашев: Излязла е и Наредбата, подготвена от НСОРБ. Тя е по-кратка. 
Ако трябва да ги сверяваме и да правим предложения за изменение и допълнение. 
  3. Г-н Йордан Великов: По-добре, Наредбата да бъде по-подробна. После да не 
каже някой, че не знае, че има такова нещо. Структурата на Наредбата е добра. 
Някдробназлязла е и Наредбата, подготвена от НСОРБ. Тя е по-кратка.й неща, като, че ли 
се повтарят, но по-добре така, отколкото да пропуснем нещо. 

4. Г-н Айдън Карамехмедов: Предлагам да подкрепим докладната, а после ще 
видим, какво ще правим. 
 
 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
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1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да ПРИЕМЕ 

РЕЩЕНИЕ, с което НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ да бъде приета Наредба № 7 за реда за 
придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 
управление, под наем  и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община 
Две могили, област Русе.  

 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 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) 


