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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  
№ 58 

Днес, на 08.09.2009 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. 
Отсъства: 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. № 386/27.08.2009 г., 

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение 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. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 388/04.09.2009 г., 
относно: Отмяна на: 1. Решение № 127 по Протокол № 12/23.05.2008г. (изм. с Решение № 
338 по Протокол № 27/30.01.2009г., доп. с Решение № 439 по Протокол № 35/19.06.2009г.); 
2. Решение № 129 по Протокол № 12/23.05.2008г.; 3. Решение № 406 по Протокол № 
33/17.04.2009 г. 

По първа точка докладва Йордан Великов: Промените, които се предлагат са по 
препоръка на Сметната палата, заложени в одитния и доклад. Администрацията се е 
съобразила с тях и ги предлага на нашето внимание.  

В разискванията взеха участие: 
1. Пламен Лашев: Промените са съобразени с нормативните актове, поради което 

предлагам да ги приемем.  
2. Ахмед Феим: Щом такива са препоръките, ние сме длъжни да се съобразим с тях.  
3. Айдън Карамехмедов: Съгласен съм с вас и можем да подкрепим тази докладна. 
По втора точка докладва Пламен Лашев: По въпросите за Могилино сме приемали 

във времето не едно решения. Понеже са натрупаха, а от Агенцията за закрила искат 
решение за закршиване и в същото време – решение за разкриване на защитеното жилище 
и ЦНСТ, ни се предлага тази докладна. Няма нищо притеснително. Можем да я подкрепим. 

В разискванията взеха участие: 
1. Айдън Карамехмедов: То няма какво много да се мисли. Просто решението ни е 

формално – да се изчистят старите решения и да имаме едно, в което е записано всичко. 
2. Йордан Великов: Можем да подкрепим и тази докладна. 
3. Ахмед Феим: Аз също мисля, че няма причина да не приемем предложеното ни 

решение. 
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След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема Наредба за изменение и допълнение 
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. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласието си да бъдат отменени, както 
следва:  

2.1. Решение № 127 по Протокол № 12/23.05.2008г. (изм. с Решение № 338 по 
Протокол № 27/30.01.2009г., доп. с Решение № 439 по Протокол № 35/19.06.2009г.); 

2.2. Решение № 129 по Протокол № 12/23.05.2008г.; 
2.3. Решение № 406 по Протокол № 33/17.04.2009 г. 
 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа. 
 
Подписали протокола: 

 

 
 

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

 
 
            4. ……………………… 

      ( Айдън С. Карамехмедов) 
 

 
 
 
 
 
 
 
       Председател на комисията: 
 

 
       ______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
______________ (Пл. Лашев) 


