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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 142 

Днес, на 23.01.2010 г. от 10.00 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.  

   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. Разглежданена Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 13/20.01.2010 г.,  : 
Приемане на структура и числеността на общинска администрация – Две могили и дейностите 
към нея, считано от 01.01.2010 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 14/20.01.2010 г., 
относно: Покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска собственост. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 15/20.01.2010 г., 
относно: Покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска собственост. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 16/20.01.2010 г., 
относно: Покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска собственост. 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е докладна 
записка за приемане на нова структура за общинска администрация. Разликата е, че се 
назначава още един зам.-кмет на общината има увеличение на общите административни 
бройки. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Това е предложение на Кмета и той трябва добре да си направи 

сметката за издръжката в тази финансова криза.  
2. Тодор Куцаров: Трябваше да се посочат колко са били предишните бройки и колко 

са сега за да ни стане ясно какво променяме. Този въпрос ще го задам на Кмета на сесията. 
3. Микерям Адям: Прав е господин Куцаров и този въпрос трябва да се изясни. 
По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Предлага се недвижимият 

имот общинска собственост „Жилище за специалисти” в село Могилино. Имотът не е нужен на 
Общината и трябва да се продаде. Има направена оценка, представени са необходимите 
оценки, но ми се вижда, че цената е много висока от 30 000 лева. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Йордан Великов: Струва ми се, че цената е мого висока и жилището става 

непродаваемо. Но нека да се обявина търг и резултатът ще се види. 
2. Красимир Кунев: Представени са необходимите документи, като оценка от 

независим оценител, данъчна оценка и Акт за собственост. 
По трета точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Има предложение за 

продажба на общински имот – частна собственост, жилище за спициалисти в с. Помен. Случая 
е иденитичен със с. Могилино. Имота е необитаем, има данъчна оценка за 8 736 лева, а 
пазарната оценка в размер на 22 840 лева, която ще бъде и начална тръжна цена.  
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В разискванията потрета точка взеха участие:  
1. Микерям Адям: Пазарната цена е много висока и ми се струва, че е непродаваема. 
2. Петър Петров: Сградата ще бъде продадена, тъй като се руши и не се ползва от 

Общината. Трябва да търсим начин за увеличаване на собствените бюджетни средства. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпила е 

докладна записка за продажба на имот частна общинска собственост в село Батишница, 
представляващ сглобяем стоманобетон със сглобяем навес от 1 024 кв. м. Пазарната оценка е 
10 400 лева, което ще бъде и начална тръжна цена.  

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
1. Петър Петров: Имота не е нужен на Общината и ако има потенциален куповач 

трябва да се продаде. Представени са необходимите документи и смятам, че можем да 
разрешим продажбата. 

2. Тодор Куцаров: Смятам, че трябва да си дадем съгласието за продажба и 
Общинският съвет да я гласува.  
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема предложената структура и численост на 
общинската администрация в Община Две могили и дейностите към нея, считано от 01.01.2010 
г. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде продаден недвижимия имот – 
частна общинска собственост, подробно описан в Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. 
№ 14/20.01.2010 г. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде продаден недвижимия имот – 
частна общинска собственост, подробно описан в Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. 
№ 15/20.01.2010 г. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде продаден недвижимия имот – 
частна общинска собственост, подробно описан в Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. 
№ 16/20.01.2010 г. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 12 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) 


