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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 147 

Днес, на 15.02.2010 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.  

   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. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 62/11.02.2010 г., 
относно: Продажба на жилищен имот – частна общинска собственост. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 63/11.02.2010 г., 
относно: Продажба на жилищен имот – частна общинска собственост. 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е докладна 
записка за продажба на имот частна общинска собственост. Апартаментът за специалисти в 
блок „Гагарин„. Даначната оценка е 4 031 лева, а пазарната оценка 28 738 лева. Тези имоти 
според мен трябва да се продадат. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Според мен оценката е висока, като се има в предвид цените на 

имотите в Две могили. Надали ще се намери купувач, но нека да отиде на търг и после може 
да се наложи да се намали цената. 

2. Тодор Куцаров: Съгласен съм да се проведе публичен търг за продажба. 
3. Йордан Великов: Съгласен съм с продажбата, макар че цената е висока.   
4. Микерям Адям: Ако искаме да бъде продаде имотът в бъдеще трябва пазарната 

оценка да се намали.  
По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпилата докладна 

записка за продажба на апартамента в блок „Гагарин” Данъната оценка е 4 301 лева, а 
пазарната 29 362 лева. Тези имоти се дават под наем и моето мнение е да се продадат. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Въпросният апартамент явно не е необходим на общината и се 

предлага за продан. Подобно на предходния имот смятам, че цената е висока в сравнение с 
пазара в нашия град. 

2. Петър Петров: Съгласен съм с направените предложения.  
3. Йордан Великов: Да се продадат въпреки, че цената е висока.   
4. Микерям Адям: На сесията ще подкрепя продажбата. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
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1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” реши  дава съгласие да бъде продаден след 

провеждане на търг с тайно наддаване недвижим имот Апартамент № 8 на бул. „България” № 
93 вход В етаж 3. Началната цена при провеждането на публичния търг да бъде 28 738 лева. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” реши дава съгласие да бъде продаден след 
провеждане на търг с тайно наддаване недвижим имот Апартамент № 5 на бул. „България” № 
93 вход В етаж 2. Началната цена при провеждането на публичния търг да бъде 29 362 лева. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
 
 

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

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

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

 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       ______________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       _____________ (Т. Куцаров) 

 


