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

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, на 22.03.2012 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. Татяна Димитрова Василева – председател.
2. Микерям Кадир Адям – секретар.
3. Невена Димитрова Георгиева – член.
4. Велико Димитров Великов – член.
5. Светлозар Милчев Донев – член.
6. Боян Симеонов Иванов – член.
7. Драгомир Дамянов Драганов – 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 Николай Христов с вх. № 122-680/16.03.2012
г., относно: Продажба на имот частна общинска собственост.
2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 123-681/16.03.2012
г., относно: Продажба на имот частна общинска собственост в село Батишница.
3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 124-682/19.03.2012
г., относно: Продажба на земеделска земя с начин на трайно ползване „Ливада” в
землището на село Могилино.
4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 125-683/19.03.2012
г., относно: Продажба на земеделска земя с начин на трайно ползване „Изоставена нива” в
землището на село Могилино.
5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 126-684/19.03.2012
г., относно: Продажба на земеделска земя с начин на трайно ползване „Посевна площ” в
землището на село Батишница.
6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 127-685/19.03.2012
г., относно: Отдаване под наем на земеделска земя от остатъчния фонд на Община Две
могили в землището на село Баниска.
7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 129-687/19.03.2012
г., относно: Допълнение към Решение № 93, прието с Протокол № 6/15.02.2012 г. за
приемане на бюджета на Община Две могили за 2012 г.
По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Докладната записка
касае продажбата на имот частна общинска собственост в землището на село Батишница.
Имотът представлява дворно място с площ 410 кв.м. Данъчната оценка е в размер на 913.20
лева, а пазарната – 1 025.00 лева. Предложението на Кмета на Общината е имотът да бъде
продаден, като началната цена при провеждането на публичния търг с явно наддавяне да
бъде в размер на 1 100.00 лева.
В разискванията по първа точка от дневния ред участие взеха:
1. Боян Симеонов: След като има проявен интерес към имота нека дадем
съгласието си той да бъде продаден, но в решението се добави нова точка в която да се
отбележи, че 50 % от реализираната печалба от продажбата на имота да се преведат по
сметката на кметството в село Батишница.
По втора точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Следващата докладна
записка отново касае продажбата на имот частна – общинска собственост, отново в село
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Батишница. Имотът представлява „Дворно място” с площ от 6 500 дка. Става въпрос за
сградана на ОУ в село Батишница и след закриването му нуждата от сградите отпада.
Данъчната оценка на имота е 77 334 лева, а пазарната – 103 570 лева. Предложението на
Кмета на Общината е началната цена при провеждането на публичния търг да бъде 103 570
лева. Предлагам да подкрепим предложението му и имотът да бъде продаден на тази цена.
В разискванията по втора точка взеха участие:
1. Невена Георгиева: Съгласна съм с Боян. След като има проявен интерес, относно
закупуването на имота, нека се продаде на тази цена.
По трета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Тук отново става
въпрос за продажба на имот, но този път в землището на село Могилино. Имотът
представлява „Ливада” с площ от 2.501 дка, 10 категория на земята. Данъчната оценка е в
размер на 13.10 лева, а пазарната – 158 лева. Предложението за начална цена при
провеждането на търга е 500 лева и след като има проявен интерес към имота предлагам да
дадем съгласието си.
Разисквания по трета точка от дневния ред не бяха направени.
По четвърта точка от дневния ред докладва Велико Великов: Следваща
продажба, касае имот с площ от 7.512 дка „Изоставена нива”. Имотът отново е в землището
на село Могилино, при данъчна оценка в размер на 883.40 лева и пазарна в размер на 4 695
лева, предложението на Кмета за начална цена при провеждането на търга е 5 000 лева.
В разискванията по четвърта точка взеха участие:
1. Драгомир Дамянов: Нямам нищо против продажбата на този имот. След като
има проявен интерес, нека бъде продаден на тази цена.
По пета точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Следващата продажба
е отново в село Батишница. Става въпрос за „Посевна площ” с площ от 4.847 дка.
Данъчната оценка на този имот е в размер на 890.60 лева, а пазарната – 3 151 лева. За
начална цена при провеждането на търга с явно наддаване са предложили да бъде сумата от
3 393 лева и аз ви предлагам да го подкрепим.
В разискванията по пета точка взеха участие:
1. Татяна Василева: Съгласна съм с Донев. Щом Кмета смята, че на тази цена ще
намери купувач на имота нека го подкрепим.
По шеста точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов: Тази докладна
записка касае отдаването под наем на земеделска земя от остатъчния фонд на общината в
землището на село Баниска. Имотът представлява „Нива” с площ от 5 дка, при начална
годишна наемна цена в размер на 25 лева на декар. Щом има проявен интерес нека се
отдаде под наем тази нива, по-добре е да се вземе да се стопанисва, отколкото просто така
да запустява.
Разисквания по шеста точка от дневния ред не бяха направени.
По седма точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Постъпила е
докладна записка от Кмета на Общината, в която се иска да се допълни Решение № 93 на
Общински съвет, касаещо бюджета на общината за 2012 г. Това се налага тъй като със
заповед № РД 01-100/24.01.2012 г. на Министерство на труда и социалната политика,
Агенция за социално подпомагане от 01.03.2012 г. се разкрива нова социална услуга на
територията на община Две могили – Център за обществена подкрепа с капацитет 40 места.
С писмо № 08-00-243/09.03.2012 г. на Министерството на финансите е утвърден бюджета
на новата услуга. Изпълнявайки изискванията на чл. 28, ал. 1 от Закона за общинските
бюджети общински съвет следва да определи второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити и да приеме бюджетните им сметки.
В разискванията по седма точка взеха участие:
1. Боян Симеонов: Няма нищо нередно, нека се приеме предложението за
допълнение на решението.
След приключване на разискванията, комисията прие следните
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1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде продаден имот
частна общинска собственост.
2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде продаден имот
частна общинска собственост в село Батишница.
3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде продадена
земеделска земя с начин на трайно ползване „Ливада” в землището на село Могилино.
4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде продадена
земеделска земя с начин на трайно ползване „Изоставена нива” в землището на село
Могилино.
5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде продадена
земеделска земя с начин на трайно ползване „Посевна площ” в землището на село
Батишница.
6. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отдадена под наем
земеделска земя от остатъчния фонд на Община Две могили в землището на село Баниска.
7. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде допълнено Решение
№ 93, прието с Протокол № 6/15.02.2012 г. за приемане на бюджета на Община Две могили
за 2012 г.
Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа.
Подписали протокола:
1. …………………

2. …………………

3. …………………

(Татяна Д. Василева)

(Микерям К. Адям)

(Невена Д. Георгиева)

4. …………………...

5. …………………

6. …………………..

(Драгомир Д. Драганов)

(Боян С. Иванов)

(Светлозар М. Донев)

7. ………………...…
(Велико Д. Великов)

Председател на комисията:
______________ (Т. Василева)

Секретар на комисията:
_____________ (М. Адям)

