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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 190 

 

Днес, на 19.08.2011 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. № 
317/15.08.2011 г., относно: Приемане на Информация за дейността по финансов 
контрол в Община Две могили, област Русе за периода от 01.07.2010 г. до 30.06.2011 
г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
314/11.08.2011 г., относно: Предоставяне под наем на част от имот – публична 
общинска собственост. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
319/19.08.2011 г., относно: Закупуване на имот – частна собственост от Община Две 
могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомер Дамянов с вх. № 
320/19.08.2011 г., относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на имот, стопанисван от Общината в землището на село Баниска, Община Две 
могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпила е 
информация от финансовия контрольор в общината, относно дейността му за 
периода през последната година. В нея най-общо е показана работата му и 
съответно правомощията и дейността му. Не е показано в конкретни данни за броя 
на документите, които са проверени от него.  

В разискванията по първа точка взеха участие:   
1. Тодор Куцаров: Информацията е непълна, без посочени цифри. Направена 

е много повърхностно, но предлагам да се приеме. 
По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпила е 

докладна записка във връзка с предоставяне под наем на имот публична – общинска 
собственост. Става въпрос за помещение в „Здравния дом” в село Бъзовец, където 
до сега се е помещавал офис на фирма Кабелнет. През м. септември им изтича 
договорът и се предлага офисът да бъде отдаден за следващите 10 години – 
помещение от 15 кв. м. и наемна цена 3 лева на квадратен метър. 

В разискванията по втора точка взеха участие:   
1. Красимир Кунев: Помещението досега е ползвано от въпросната фирма и 

не виждам проблем да бъде продължен при предложените условия. Смятам, че 
цената е напълно реална. 
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2. Микерям Адям: Съгласна съм да бъде отдаден под наем чрез публичен 

търг с явно наддаване, като сумата от 45 лева бъде начална цена при провеждане на 
търга. 

3. Йордан Великов: Наемната цена на имота е малко висока, но аз съм 
съгласен имотът да бъде отдаден под наем.  

По трета точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е 
докладна записка относно закупуване на имот – частна собственост от Общината. 
Става въпрос за един гараж, който се намира в непосредствена близост до сградата 
на Общината. В момента е собственост на банка ДСК и пазарната оценка е 4 550 
лева. 

В разискванията по трета точка взеха участие:   
1. Тодор Куцаров: Съгласен съм за въпросната цена. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпила е 

докладна записка за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на овощна 
градина в село Баниска. Предлага се срокът за наем да е от 5 години и първоначална 
цена 15 лева за декар. Площта е 2.597 дка и е нормално при възникнал интерес да 
бъде отдаден под нем. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:   
1. Красимир Кунев: Става въпрос за малък имот стопанисван от Общината и 

съм съгласен ако има желаещи да го обработват да бъде отдаден под наем. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Информация за дейността по 
финансов контрол в Община Две могили, област Русе за периода от 01.07.2010 г. до 
30.06.2011 г. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде отдаден под наем на 
част от имот – публична общинска собственост. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие за закупуване на имот – 
частна собственост от Община Две могили. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде проведен търг с 
явно наддаване за отдаване под наем на имот, стопанисван от Общината в 
землището на село Баниска, Община Две могили. 

 

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

Председател на комисията: 
        

______________ (П. Петров) 

 
Секретар   на   комисията: 

 
       _____________ (Т. Куцаров) 


