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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 78 

 

Днес, на 12.12.2008 г., от 15.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по „Бюджет и финанси”, на което 
присъстваха: 

1. Петър Колев Петров – председател. 
2. Тодор Неделчев Куцаров - секретар. 
3. Красимир Ганчев Кунев – член.  
4. Микерям Кадир Адям  -член 
Отсъства: Йордан Георгиев Великов – член. 
 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Откриване на набирателна сметка на Община Две мотили в евро вх. № 
463/08.12.2008 г. 

2. Продажба на имот частна общинска собственост вх.№466/09.12.2008 г. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: В Общинския съвет е 
постъпила  докладна записка от кмета на общината за откриване на набирателна сметка в 
евро.Същия иска становището на общинския съвет по този въпрос.Това се налага заради 
участие на общината в съвмесни проекти с европейски страни. 
     1.  Красимир Кунев: Съгласен съм с господин Петър Петров. След като няма 
никакви пречки да им се открие такава сметка. 
 2. Микерям Адям: Аз съм съгласна това е само в полза на общината щом ще се 
участва в европеиски проекти. 
 По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпила е докладна 
записка за продажба на имот частна общинска собственост от проучването което направих 
установих ,четози имот можеда се продаде.Имота е 720 м кв. незастроено дворно место по 
плана на тр. Две могили.Данъчната оценка на имота е 1983,60 лв. Лицензираната фирма го 
е оценила на 4680,00 лв.Предлага се начална тръжна цена от 5000,00 лв. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Петър Петров: Аз също смятам, че трябва да и се продаде това дворно 
место.Мисля ,че цената е добра и дано се намери куповач. 
   
 След приключване на разискванията, комисията приема следното    

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за”  ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ ДА ОТКРИЕ 

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА В ЕВРО.  
2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ ДА СЕ ПРОДАДЕ 

ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО ПЛЪНА НА ГР.ДВЕ МОГИЛИ С НАЧАЛНА 
ЦЕНА 5000,00 ЛВ 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
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1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев) 

           
 

4. ………………………           
          (Микерям К. Адям) 
  

 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       __________________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 
 

        

 


