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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  
№ 64 

Днес, на 13.11.2009 г., от 09.00 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. Пламен Петков Лашев – секретар. 
2. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
3. Ахмед Назиф Феим – член.  
Отсъстват: Йордан Георгиев Великов – Председател на комисията 
        Огнян Стефанов Георгиев – член 
В заседанието на Комисията взе участие Йорданка Тодорова – специалист общинска 

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

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 519/11.11.2009 г., относно: 

Предоставяне под наем на части от имоти – публична общинска собственост. 
2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 526/11.11.2009 г., относно: 

Изменение на Договор за покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост № 96/13.10.2009 г. 

3. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 527/11.11.2009 г., относно: 
Изменение на Договор за покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост № 103/27.10.2009 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Предлаганите за 
отдаване под наем общински имати са с малка площ. Става дума за кабелна телевизия в 
съответните населени маста, което е в интерес на населението. Да се извърши такава 
процедура. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Айдън Карамехмедов: Щом става дума за кабелизиране на населени места, нека 

да се отдадат под наем тези помещения. 
2. Ахмед Феим: Съгласен съм с колегите, щом това е в интерес на населението, 

нека се отдадат помещенията под наем. 
По втора точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Тази докладна записка 

ни предлага да сключим допълнително споразумение към договор за покупко-продажба на 
недвижим имот – частна общинска собственост № 96/13.10.2009 г. Мисля, че това е само в 
наша полза и от това можем да останем удовлетворени, както ние, така и купувача на имота. 
Да се приеме докладната. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Айдън Карамехмедов: Съгласен съм с колегата, но според мен тук общинска 

администрация не е извършила определени действия, с които ответната страна по договора 
да не могат да спазят част от него. Да приемем докладната. 
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По трета точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Тази докладна е същата 

като предходната. Трябва да се сключи допълнително споразумение към договор за 
покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска собственост № 103/27.10.2009 г.  
Налага се да се удължи срока за представяне на инвестиционния проект. Това е в наш 
интерес и в интерес на населението на Общината. 

1. Пламен Лашев: Съгласен съм с г-н Феим. Нека подкрепим и тази докладна. 
 
 

След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” дава съгласие за предоставяне под наем на 

части от имоти – публична общинска собственост. 

2. Комисията с 3 (три) гласа „за”  дава съгласие за изменение на Договор за 
покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска собственост № 96/13.10.2009 г. 

3. Комисията с 3 (три) гласа „за”  дава съгласие за изменение на Договор за 
покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска собственост № 103/27.10.2009 г. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 
1. ………………………  2. ………………………         3. ………………………  

        (Пламен П. Лашев)                            (Ахмед Н. Феим)                                     ( Айдън С. Карамехмедов) 
 

 
 
 
       Председател на комисията: 
 

 
       ______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
______________ (Пл. Лашев) 

 


