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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  
№ 75 

Днес, на 11.03.2010 г., от 15.30 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 
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. № 85/04.03.2010 г., относно: 

Информация за дейността на специализираното звено КООРС в Община Две могили през 
2009 г. и насоки за работа през 2010 г. 

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 86/04.03.2010 г., относно: 
Информация за дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение на задълженията си. 

3. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 88/08.03.2010 г., относно: Покупко 
– продажба на недвижим имот – частна общинска собственост. 

4. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 96/10.03.2010 г., относно: 
Продажба на недвижим имот – “Друга селскостопанска територия” имот № 000282 от 2.000 
дка по картата на възстановената собственост в землището на град Две могили, категория 
на земята при неполивни условия ІV. 

5. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 97/10.03.2010 г., относно: 
Провеждане на търг с явно наддаване за  отдаване под наем на земеделска земя, 
стопанисвана по реда на чл. 19 от в землището на с. Баниска, Община Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Информацията е 
подадена добре, дадени са в табличен вид нарушителите, съответно и глобите, с които са 
били санкционирани те. Прави впечатление, че много малко са платените глоби до момента, 
което не е добре за Общината. Отправям апел към общинското ръководство за по-добра 
събираемост. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Айдън Карамехмедов: Нека се приеме информацията в този вид. 
По втора точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Аз като жител на 

населеното място съм удовлетворен от отчета. Има още какво да се желае, но действията и 
прирогативите са на Общинския Кмет, така че да приемем отчета. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Съгласен съм да се приеме информацията в този вид. 
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По трета точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Този имот не е нужен на 

Общината, така че нека се продаде, още повече, като се има в предвид, че бюджета на 
Общината е орязан и има нужда от приходи. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Йордан Великов: Щом има интерес да се купува, нека се продаде имота. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Към този имот от 

доста време има интерес за закупуване от определено лице. Сега вече Общината има право 
да го продаде по законов ред. Нека се продаде. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Продажбата на този имот ще бъде на търг, така че комисията не 

може да не одобри това желание на общинското ръководство, като се има в предвид, че ще 
влязат и приходи в Общината. 

По пета точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Има проявен интерес за 
вземане под наем на тези имоти. Това е по чл. 19, нека се отдадат под наем. 

В разискванията по пета точка взеха участие: 
1. Айдън Карамехмедов: Нямаме правно основание да не приемем такова решение 

за провеждане на търг щом има интерес. Да се приеме докладната. 
 

След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема информацията за дейността на 

специализираното звено КООРС в Община Две могили през 2009 г.  
2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава приема информацията за дейността на 

Кмета на Кметство село Бъзовец през последната година и проблемите, които той среща 
при изпълнение на задълженията си. 

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема покупко – продажба на недвижим имот 
– частна общинска собственост. 

4. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие да се продаде недвижим имот 
– “Друга селскостопанска територия” имот № 000282 от 2.000 дка по картата на 
възстановената собственост в землището на град Две могили, категория на земята при 
неполивни условия ІV. 

5. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие за провеждане на търг с явно 
наддаване за  отдаване под наем на земеделска земя, стопанисвана по реда на чл. 19 от в 
землището на с. Баниска, Община Две могили. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 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) 


