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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 114 

Днес, на 15.06.2009 г., от 16.00 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. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 275/11.06.2009 г., относно: 
Продажба на имот – частна общинска собственост. 

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 276/11.06.2009 г., относно: 
Продажба на имот – частна общинска собственост. 

3. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 277/11.06.2009 г., относно: 
Продажба на имот – частна общинска собственост. 

4. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 278/11.06.2009 г., относно: 
Продажба на имот – частна общинска собственост. 

По първа точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров:Предлагания имот е 
частна общинска собственост актуван с Акт № 1034 от 19.06.2008 г. Към имота има проявен 
интерес за покупка. Данъчната оценка е 2 319,80 лева ,а пазарната е 5 440 лева, същата се 
предлага и като начална тръжна цена. Считам, че цената е разумна, още повече, че 
миналата година на цена от близо 5 000 лв. Не успяхме да я продадем. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Красимир Кунев: Тези имоти са разглеждани в Общинския съвет и не са 
продадени. В действителност те не са апетитни и не може да се иска висока цена. 
 2. Микерям Адям: Съгласен съм с така направеното предложение. 

По втора точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Подадена е докладна 
записка за продажба на имот частна общнска собственост актуван с Акт № 1095 от 7.08.2008 
г. Данъчната оценка е в размер на 2 0614,40 лева, а пазарната е 8 960 лева,която се 
предлага и за начална тръжна цена. От проверката, която извършихме документите са 
редовни и може имота да се продаде чрез търг. И тя като първия имот не бе продаден 
първия път за близо 8 000 лв. Дано сега това стане. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Микерям Адям: От проверката която направихме е видно, че документите са 
изрядни и може да се предложи на търг за продажба този имот. 
             2. Петър Петров: Смятам,че тези имоти трябва да се продадат, тъй като общината 
само ги стопанисва, без да има някаква полза от тях.  

По трета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: С докладна записка № 
277 от кмета на общината  на нашето внимание е предложен имот частна общинска 
собственост, актуван с Акт № 1276 от 28.08.2008 г. Имотът е с данъчна оценка  2 941,20 
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лева, а пазарната оценка е 6 120 лева.Това е и начална тръжна цена. Цената е разумна и 
можем да я одобрим. 
 В разискванията по трета точка взеха участие: 
 1. Красимир Кунев: Цените не са ниски и дано се появят кандидат купувачи. В 
противен случай ще се наложи да се намали още цената. 
           2. Петър Петров: Повтарям се но от тези имоти Общината трябва да се отърве и да 
даде възможност на хората да ги купят, стопанисват и ползват.  

По четвърта точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Предложен е имот 
частна общинска собственост актуван с Акт № 37 от 16.04.1997 г. Площа от 5 405 кв. метра и 
се намира в землището на с.Баниска. В него има масивна едноетажна сграда и негодна за 
обитаване. Данъчната оценка е 111,90 лева, а пазарната е 10 810 лева, която сепредлага да 
бъде началната цена на публично-оповестения конкурс. С оглед вида  и мястото на имота, 
намирам цената за разумна.  

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 
1. Тодор Куцаров: Това е бивш пионерски лагер в с. Баниска. Всичко е съборено и 

откраднато. Общината няма възможност да я стопанисва и трябва да се продаде. 
           2. Петър Петров: Документите са редовни и имота може да бъде продаден. Освен 
това началната цена може да бъде завишена, ако се явят двама или повече кандидати. 
 След приключване на разискванията, комисията прие следните    

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  ДА 

вземе решение за продажба на имот частна общинска собственост чрез публичен търг по 
плана на Две могили, като  предлага начална пазарна цена в размер на 5 440 лева. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  ДА 
вземе решение за продажба на имот частна общинска собственост чрез публичен търг по 
плана на Две могили, като  предлага начална пазарна цена в размер на 8 960 лева. 

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  ДА 
вземе решение за продажба на имот частна общинска собственост чрез публичен търг по 
плана на Две могили, като  предлага начална пазарна цена в размер на 6 120 лева. 

4. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  ДА 
вземе решение за продажба на имот частна общинска собственост чрез провеждане на 
публично-оповестен конкурс по плана на Две могили, като  предлага начална пазарна цена в 
размер на 10 810 лева 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.30. часа. 
 

Подписали протокола: 
 

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) 


