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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  
№ 68 

Днес, на 15.12.2009 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.Йордан Георгиев Великов – Председател на комисията 
2. Пламен Петков Лашев – секретар. 
3. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
4. Ахмед Назиф Феим – член.  
Отсъства: Огнян Стефанов Георгиев – член 
В работата на заседанието взеха участие специалисти от Общинска администрация - 

Йорданка Тодорова, Йоана Димитрова и Галина Кръстева.  
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. № 567/08.12.2009 г., относно: 

Бракуване на отоплително – пламъчно тръбен котел „ГНВ 350”. 
2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 568/08.12.2009 г., относно: 

Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на пасища и мери по 
чл. 25, ал. 3 от ЗСПЗЗ, за имот № 000353 по картата на възстановената собственост на 
земеделската земя в землището на град Две могили. 

3. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 569/08.12.2009 г., относно: 
Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на пасища и мери по 
чл. 25, ал. 3 от ЗСПЗЗ, за изграждане на помпени станции и съоръжения в имоти № 000213, 
№ 000258 и № 000495 по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 
землището на град Две могили. 

4. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 570/08.12.2009 г., относно: Даване 
на съгласие за изграждане на Помпена шахта № 3 в имот № 000270 по картата на 
възстановената собственост на земеделската земя в землището на град Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Предлага се да бъде 
бракуван котелът в детската градина в град Две могили, където бе настанена по-рано 
яслата, а сега там се работи по изграждане на ЦНСТ. Котелът от години не е използван, 
амортизирал е и реално не може да се използва, така че предложението на Кмета трябва да 
се подкрепи.  

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Йордан Великов: Хубаво е, че в предложения проект за решение има текст, в 

който се казва, какво ще стане след бракуването на котела. Подкрепям и аз решението. 
По втора точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Съгласно ЗСПЗЗ, когато 

се променя предназначението на едно пасище следва да има приложен към документацията 
протокол от Общото събрание на населението. Към настоящия момент такъв не е приложен. 
Това се отнася и за другата докладна. 
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В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Йорданка Тодорова: Такъв протокол има съставен, има и списък с подписите на 

гражданите, които са участвали в него. Ще се постарая днес да ви го представя. 
2. Ахмед Феим: Ако протоколът ни бъде предоставен мажем да подкрепим 

предложения проект за решение, като това, обаче се отрази в становището. 
По трета точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Случаят е идентичен като с 

предходната докладна. Касае се изграждането на пречиствателната станция и 
необходимите към нея съоръжения. Ако ни представят дори до петък протокола аз ще 
подкрепя предложения проект за решение. В противен случай ще предложа на съветниците 
да не подкрепят тази докладна. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Пламен Лашев: Нещата са ясни. Всичко опира до този протокол съществува ли 

той в действителност. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: В тази 

докладна не е необходимо да даваме предварително съгласие, тъй като земята върху която 
ще се изгражда помпена шахта е частна-общинска собственост. Проекта за канализация е 
важен за нас, поради което предлагам да приемем това решение. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Тук не се изисква протокол по чл. 25, ал. 10 от ЗСПЗЗ, поради което 

можем да приемем това решение. 
След приключване на разискванията, приехме следните 

 

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие да бъде бракуван 

отоплително – пламъчно тръбен котел „ГНВ 350”. 
2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласието си за промяна 

предназначението на пасища и мери по чл. 25, ал. 3 от ЗСПЗЗ, за имот № 000353 по картата 
на възстановената собственост на земеделската земя в землището на град Две могили, при 
условие, че ни бъде предоставен протокол по чл.25, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласието си за промяна 
предназначението на пасища и мери по чл. 25, ал. 3 от ЗСПЗЗ, за изграждане на помпени 
станции и съоръжения в имоти № 000213, № 000258 и № 000495 по картата на 
възстановената собственост на земеделската земя в землището на град Две могили, при 
условие, че ни бъде предоставен протокол по чл.25, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 

4. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие за изграждане на Помпена 
шахта № 3 в имот № 000270 по картата на възстановената собственост на земеделската 
земя в землището на град Две могили. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа. 
 
 

Подписали протокола: 
 
 

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

 
 

4. ………………………     
                        (Айдън С. Карамехмедов)                                
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       Председател на комисията: 
 

 
       ______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
______________ (Пл. Лашев) 

 


