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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 130 

Днес, на 15.10.2009 г. от 16.00 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. Петър Колев Петров – председател. 
2. Тодор Неделчев Куцаров – секретар. 
3. Красимир Ганчев Кунев – член.  

Отсъстват:   Йордан Георгиев Великов –  член. 

Микерям Кадир Адям – член. 
 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 466/08.10.2009 г., 
относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 
143004 „Селскостопанско летище” по КВС на землището на град Две могили чрез публично-
оповестен конкурс. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 467/08.10.2009 г., 
относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 468/08.10.2009 г., 
относно: Актуализация на плана за капиталови разходи и промени по бюджета на Община 
Две могили за 2009 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 454/07.10.2009 г., 
относно: Участие на Община Две могили в проект „Нека по-добре да защитим и да се грижим 
за здравето на нашите деца, живеещи по поречието на река Дунав”. 

По първа точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: Постъпило е 
предложение за закупуване на селскостопанското летище. От него печелим около 1000 лева 
годишно, което не представлява кой знае каква голяма сума, с която да не можем да се 
разделим. Сега можем да спечелим на куп 50 000 повече лева. Аз предлагам начална цена 
на конкурса да бъде сумата от 60 000 лева. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Селскостопанското летище от много години се използва под 
наем за извършване на дейности свързани с пръскането на земеделски земи. Като се има в 
предвид площта на имота е нормално да бъде предложена въпросната цена. 

2. Г-н Петър Петров: Съгласен съм началната цена да стане  60 000 лева, тъй като 
реалната цена на това летище след време ще скочи сигурно до 200 000 лв. и повече. 

По втора точка от дневния ред докладва г-н Петър Петров: Постъпила е докладна 
записка за продажба на имот частна общинска собственост в местността „Ташарана”. Към 
имота има проявен интерес. Данъчната оценка е 397 лева, а пазарната – 1 730 лева. Имотът 
да бъде продаден чрез търг при начална цена 1 730 лева. Аз предлагам цената да стане 
2 000 лв. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Имота граничи от двете си страни със селскостопанското 
летище и е нормално, който купи летището да купи въпросния имот. 
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 2. Г-н Тодор Куцаров: Тук проблемът е, че скицата, която ни е представена за 
продажбата на този имот е от 2000 г., но причината за това, е че Общинска служба 
„Земеделие” сменят фирмата, с която работят по изготвянето на скиците. Поради това ви 
предлагам да ползваме скицата, с която разполагаме за предходния имот. 
 По трета точка от дневния ред докладва г-н Петър Петров: Постъпило е 
предложение за актуализация на капиталовите разходи от кметовете и директорите на 
училищата. Предоставена е справка за капиталовите разходи финансирани с целева 
субсидия от Републиканския бюджет и собствени средства от Община Две могили. В 
табличен вид са предоставени разходите и съответно как трябва да бъдат към 30.09.2009 г. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Няма много големи промени в предложения план. Основно 
промени има в предоставените средства от УНИЦЕФ и дофинансирането на спортната 
площадка в СОУ – Две могили. 
 2. Г-н Тодор Куцаров: Нормално е да бъде извършена актуализация на бюджета. 
Правилно е Общинския съвет да приеме актуализирания план на капиталовите разходи, 
които са финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет и собствени средства от 
Община Две могили. 
  По четвърта точка от дневния ред докладва г-н Красимир Кунев: Участието на 
Община Две могили в проект „Нека по-добре да защитим и да се грижим за здравето на 
нашите деца, живеещи по поречието на река Дунав” се предлага от Асоциацията на 
Дунавските Общини. За този проект се говори вече повече от една година, затова ви 
предлагам да се подкрепи докладната. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
 1. Г-н Петър Петров: Става въпрос за създаване на лекарски кабинет на територията 
на Община Две могили за деца. Общата стойност на проекта е около 20 000 лева, така че 
нека подкрепим докладната. 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” реши да бъде продаден недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ ПИ № 143004 „Селскостопанско летище” по КВС на 
землището на град Две могили чрез публично-оповестен конкурс при начална цена от 60 000 
лева. 

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” реши да бъде продаден имот – частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 143006 при начална цена от 2 000 лева. 

3. Комисията с 3 (три) гласа „за” приема актуализирания план на капиталовите 
разходи и промени по бюджета на Община Две могили за 2009 г. 

4. Комисията с 3 (три) гласа „за” приема участието на Община Две могили в проект 
„Нека по-добре да защитим и да се грижим за здравето на нашите деца, живеещи по 
поречието на река Дунав”. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев)            
 

       

                  Председател на комисията: 
 
       ______________ (П. Петров) 
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Секретар   на   комисията: 
 
 

       _____________ (Т. Куцаров) 


