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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  
№ 6 

 

Днес, на 02.03.2008 г., от 11.00 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. 

 В работата на комисията с право на съвещателен глас взе участие Байчо Георгиев – 
председател на Общинския съвет. 

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. № 66/29.02.2008 г. на Кмета на Община Две 
могили Драгомир Дамянов, относно: Изграждане на стопански път между село Помен и село 
Голямо Градище.  

 

 По първа точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев: 
Докладвам докладната, вкоято се сочи, че има изработени проекти, които дават 

възможност да се пристъпи към изграждането на път между двете селища. Но за да стане 
това, на първо място трябва да се извърши отчуждително производство, с което след 
оценка на засегнатите частни имоти, същите следва да бъдат обезщетени, съгласно чл. 22, 
ал. 3 от Закона за общинската собственост.  

Това е необходимо за осигуряване необходимите суми за обезшетение. В тоззи 
смисъл се предлага да приемем решение, като към докладната е приложена Обяснителна 
записка за пазарната оценка на земеделски земи, която е лицензиран оценител. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Г-н Ахмед Феим: За този път се говори от много време. Това, което се иска от нас 
е съобразено със закона, поради което нямаме причина да не го приемем.  
     2. Г-н Йордан Великов: Касае се за отчуждаване на 5,8 дка земя. Това не е кой знае 
колко много, а оценката е разумна – 1 837 лв. Аз гласувам „за”.  
     3. Г-н Айдън Карамехмедов: Пътя ще даде възможност да се установят по трайни 
връзки между двете селища. Те и сего поддържат връзки, но се придвижват из нивите, което 
не е много редно. 
 4. Г-н Пламен Лашев: Да гласуваме и утре да подрепим докладната. 
 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 

ИЗРАБОТЕНИТЕ РАБОТНИ ПРОЕКТИ ЗА ОБЕКТ „СТОПАНСКИ ПЪТ” между село Помен 
и село Голямо Градище, КАТО ВЪЗЛАГА НА КМЕТА ДА ПРОВЕДЕ ПРОЦЕДУРИТЕ ПО 
ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НАСЕЛО 
ПОМЕН, ПО ЦЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 21, АЛ. 3 ОТ ЗОС, СЪОБРАЗНО  КАТЕИГОРИИТЕ 
НА СЪЩИТЕ. 

 
  

Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 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)                      


