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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 79 

 

Днес, на 15.12.2008 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 
5. Йордан Георгиев Великов – член. 
 

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

1. Продажба на имот частна общинска собственост д.з. №467/09.12.2008 т. 
2. Предложение за отписване на несъбираеми вземания на наемател  в Автогара г. 

Две могили вх. № 482/11.1202008 . 
3. Опрощаване задължения произтичащи от Договор за наем № 23/02.10.2000 г. д.з.. 

вх. №483/11.12.2008 т.. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е докладна 
записка за продажба на имот частна общинска собственост от кмета на общината. Дворното 
място е от 720 м. кв. и се намира по плана на гр. Две мотили.То има данъчна оценка 1983,60 
лв., а оценката от лицензиран оценител е 4 600,00 лв.Общинския съвет предлага пазарна 
оценка от 5 000,00 лв.Смятам ,че тази цена е приемлива.  
 В разикванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: Нормална е тази цена след като знам ,че дворното място се 
намира в покраинините на Две могили. 
 2. Микерям Адям: Съгласна съм с предложението в докладната записка да се 
продаде дворното място и без това общината не го ползва и няма никакви доходи от него. 
 По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров  Сключен е договор за 
отдаване под наем имот общинска собственост – Автогара през 2000 г. Договора за наем е 
прекратен на 30.03 2001 г. Не е платен наем за месец август в  размер на 14,55 лв. и 
лихвите по тази сума. Това плащане не може да се получи поради давност.  
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Петър Петров: Тази сума стои открита по сметката на общината и ние имаме 
право да я отпишем ката задължение на Велиана Стефанова от гр. Русе тъй като е минало 
давност, а и досега общината не е имала възможност да ги потърси. 
           По трета точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Сключения договор с 
Йорданка Георгиева Илиева от гр. Русе за помещение в с. Помен е прекратен на 08.06.2001 
г .Наемателя не е извършил плащане на две вноски в размер на 3,60 лева и дължащите 
лихви. Минала е давност, а и лицето не може да се издири и тази малка сума виси в 
сметките на общината. Ето защо предлагам тези малки суми да се опростят. 
 В разискванията по трета точка взеха участие: 
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 1.Петър Петров: Това са  дребни вземания и трябвало отдавна да се опростя за да 
не висят по сметките на общината.Смятам ,че трябва да ги опростим. 
 2.Красимир Кунев: Тези задължения трябва да се очистят от сметките на общината. 
   
 След приключване на разискванията, комисията приема следното    

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 5 /пет/гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  ДА вземе 

решение за продажба на имот частна общинска собственост по плана на Две могили 
2. Комисията с 5 /пет/гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕ ДА вземе 

решение да отпише сумата от 14,55 лв. заедно с лихвите като задължение на Велиана 
Стефанова от тр. Русе 

3. Комисията с 5 /пет/ гласа „за” ПЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА вземе 
решение да отпише  сумата от 3 ,60 лева заедно с лихвите като задължение на Йорданка 
Георгиева по договор № 23 от 02.10. 2000 г. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

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

           
 

4. ………………………        5. ………………………   
           (Йордан Г. Великов                                  (Микерям К. Адям) 

 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       __________________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 
 

        

 

 


