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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ” 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 29 

 

Днес, на 20.05.2013 г. от 15.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в стая 

№ 2, се проведе заседание на постоянната комисия по „Бюджет и финанси”, на което 

присъстваха: 

1. Татяна Димитрова Василева – председател. 

2. Микерям Кадир Адям – секретар. 

 3. Велико Димитров Великов – член. 

4. Светлозар Милчев Донев – член. 

5. Боян Симеонов Иванов – член. 

            6. Невена Димитрова Георгиева – член. 

7. Теодор Атанасов Андреев – член. 

 В работата на Комисията участие взе Христина Димитрова Ефтимова – Председател на 

Общинския съвет. 

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

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 191/17.05.2013 г., 

относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно 

ползване „Друга посевна площ” в землището на село Острица. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 192/17.05.2013 г., 

относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно 

ползване „Друга посевна площ” в землището на село Острица. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 193/17.05.2013 г., 

относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно 

ползване „Друга посевна площ” в землището на село Острица. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 195/17.05.2013 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Севил Кадирева Ахмедова, живееща 

в град Две могили за раждане на първо дете – Анъл Ахмедов Неджибов. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 196/17.05.2013 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Севилен Джошканова Салимова, 

живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Юмран Салимова Ибишева. 

По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Въпросната докладна 

записка е относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на 

трайно ползване „Друга посевна площ” в землището на село Острица. Става въпрос за 

маломерен имот, който се намира в близост до регулацията в селото и към него до сега не е 

проявяван интерес за отдаването му под наем и затова комисията подкрепя предложението 

той да бъде продаден. Предлагам ви да дадем съгласието си имотът да бъде продаден на 

цената, която е предложена в докладната записка. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Докладната записка 

отново касае продажбата на имот, който е собственост на Община Две могили по Акт за 

частна общинска собственост № 362 от 01.10.2004 г. на Кмета на Община Две могили, а 

именно: земеделска земя, с площ от 1.135 дка, представляваща имот № 061046, по картата на 

възстановената собственост на земеделските земи в землището на с. Острица. В интерес на 

общината и във връзка с проявен интерес за закупуването му се налага вземане на решение за 

продажба на същия. Предлагам ви имотът да бъде продаден, като началната цена при 

провеждането на публичния търг с явно наддаване да бъде в размер на 1 100 лева. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 
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По трета точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Отново става въпрос за 

продажба на имот в землището на село Острица. Всички имоти са съседни и вероятно 

интересът към тях е от един и същи човек с цел разширяване на дейността. Нека дадем 

съгласието си имотът да бъде продаден, като началната цена при провеждането на публичния 

търг с явно наддаване да бъде в размер на 2 750 лева. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Велико Великов: Въпросната докладна 

записка касае отпускането на еднократна финансова помощ на Севил Кадирева Ахмедова за 

раждане на първо дете. Всички необходими документи са подадени в срок и са пълни, поради 

което ви предлагам на г-жа Ахмедова да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в 

размер на 200 лева. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Въпросната докладна 

записка касае отпускането на еднократна финансова помощ на Севилен Джошканова 

Салимова за раждане на второ дете. Всички необходими документи са подадени в срок и са 

пълни, поради което ви предлагам на г-жа Салимова да и бъде отпусната еднократна 

финансова помощ в размер на 250 лева. 

Разисквания по пета точка не бяха направени. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде продаден недвижим 

имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване „Друга посевна площ” в 

землището на село Острица. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде продаден недвижим 

имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване „Друга посевна площ” в 

землището на село Острица. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде продаден недвижим 

имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване „Друга посевна площ” в 

землището на село Острица. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ на Севил Кадирева Ахмедова в размер на 200 лева за раждане на първо 

дете.  

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ на Севилен Джошканова Салимова в размер на 250 лева за раждане на 

второ дете. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 часа. 
  

Подписали протокола: 
 

1. ……………….......…  2. …………………......  3. …………………......... 
                          (Татяна Д. Василева)                            (Микерям К. Адям)                             (Невена Д. Георгиева)            

 

4. ………………….......  5. ………………......…  6. ………………......….. 
                          (Велико Д. Великов)            (Боян С. Иванов)        (Светлозар М. Донев) 

 

7. ………………......….. 
                      (Теодор Ат. Андреев) 

 

 

Председател на комисията: 
        

 

______________ (Т. Василева) 
 

Секретар   на   комисията: 
        

 

_____________ (М. Адям) 


