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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  
№ 51 

Днес, на 20.05.2009 г., от 9.30 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. Пламен Петков Лашев – секретар. 
2. Ахмед Назиф Феим – член.  
3. Йордан Георгиев Великов– Председател на комисията. 
4. Айдън Сабриев Карамехмедов – член.  
5. Огнян Стефанов Георгиев – член. 
В работата на комисията взе участие Боян Симеонов – заместник-кмет на община 

Две могили. 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 236/15.05.2009 г. относно: Даване 

предварително съгласие за промяна предназначението на имот № 074001  и № 071003 по 
КВС на земеделската земя в землището на село Пепелина от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 237/15.05.2009 г. относно: Даване 
предварително съгласие за промяна предназначението на имот № 091001 по КВС на 
земеделската земя в землището на село Пепелина от публична общинска собственост в 
частна общинска собственост. 

3. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 238/15.05.2009 г. относно: Даване 
предварително съгласие за промяна предназначението на имот № 094002, № 102004 и № 
103001 по КВС на земеделската земя в землището на село Пепелина от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост. 

4. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 239/15.05.2009 г. относно: Даване 
предварително съгласие за промяна предназначението на имот № 094003 по КВС на 
земеделската земя в землището на село Пепелина от публична общинска собственост в 
частна общинска собственост. 

5. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 240/15.05.2009 г. относно: Даване 
предварително съгласие за промяна предназначението на имот № 071002 по КВС на 
земеделската земя в землището на село Пепелина от публична общинска собственост в 
частна общинска собственост. 

6. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 241/15.05.2009 г. относно: Даване 
предварително съгласие за промяна предназначението на имот № 051001 по КВС на 
земеделската земя в землището на село Пепелина от публична общинска собственост в 
частна общинска собственост. 

7. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 242/15.05.2009 г. относно: Даване 
предварително съгласие за промяна предназначението на имот № 227002 по КВС на 
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земеделската земя в землището на село Пепелина от публична общинска собственост в 
частна общинска собственост. 

В разискванията взеха участие: 
 1. Йордан Великов: Имаме седем докладни, които са еднородни. Разликата е само в 
номерата на имотите за които се касаят. По тази причина, ви предлагам да ги разгледаме 
едновременно. На заседанието ни присъства заместник-кмета, който ще ни запознае по-
обстойно за необходимоста от тяхното приемане.  Давам му думата.    

2. Боян Симеонов: Законът ни дава право и в интерес на общините и живущите в 
тях е да се правят такива промени. Очакваме инвестиционни проекти и е хубаво Общинския 
съвет да бъде подготвен с цел собствеността по-лесно да се стопанисва. 

3. Ахмед Феим: Повикахме член откметската управа да присъства на това заседание 
и да даде отговор за мотива за тези промени.С оглед общинските интереси и поради факта, 
че няма законови пречки за такива промени. Предлагам да приемем решенията така както 
са ни предложени с едно допълнение в решението: да се допише точка е със следния текст: 
от публична общинска собственост в частна общинска собственост.  

4. Пламен Лашев: Исканите промени в промяна предназначението на тези земи, 
наистина не противоречат на законите, действащи в РБългария. Мисля, че общинския съвет 
може да даде своето предварително съгласие. 

5. Айдън Карамехмедов: Съгласен съм с колегите. Размера на тези земи е доста 
голям. Трябва внимателно да помислим, но мисля, че може да се вземе такова решение и 
извърши промяната в предназначението на земите. 

6. Огнян Георгиев: Съгласен съм с предложените решения по докладните. 
  

След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да даде 
предварително съгласие за промяна предназначението на имот № 074001  и № 071003 по 
КВС на земеделската земя в землището на село Пепелина от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост. 

 2.  Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да даде 
предварително съгласие за промяна предназначението на имот № 091001 по КВС на 
земеделската земя в землището на село Пепелина от публична общинска собственост в 
частна общинска собственост. 

3.  Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да даде 
предварително съгласие за промяна предназначението на имот № 094002, № 102004 и № 
103001 по КВС на земеделската земя в землището на село Пепелина от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да даде 
предварително съгласие за промяна предназначението на имот № 094003 по КВС на 
земеделската земя в землището на село Пепелина от публична общинска собственост в 
частна общинска собственост. 

5. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да даде 
предварително съгласие за промяна предназначението на имот № 071002 по КВС на 
земеделската земя в землището на село Пепелина от публична общинска собственост в 
частна общинска собственост. 

6. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да даде 
предварително съгласие за промяна предназначението на имот № 051001 по КВС на 
земеделската земя в землището на село Пепелина от публична общинска собственост в 
частна общинска собственост. 
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7. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да даде 

предварително съгласие за промяна предназначението на имот № 227002 по КВС на 
земеделската земя в землището на село Пепелина от публична общинска собственост в 
частна общинска собственост. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 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) 


