1

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

ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес, на 20.07.2012 г. от 15.00 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. Теодор Атанасов Андреев – 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. № 339/19.07.2012 г.,
относно: Отдаване под наем на „Рибарник” имот № 000242 на Община Две могили в
землището на село Кацелово.
2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 342/19.07.2012 г.,
относно: Отдаване под наем на “Рибарник” имот № 026001 и „Рибарник” № 027001 на
Община Две могили в землището на с. Пепелина.
3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 346/20.07.2012 г.,
относно: Отдаване под аренда на имоти № 013016 и № 072001 на Община Две могили в
землището на село Пепелина за създаване и отглеждане на трайни насаждения.
По първа точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Постъпила е докладна
записка от Кмета на общината за отдаване под наем на „Рибарник” в землището на село
Кацелово. Това се налага, тъй като договорът за наем на този “Рибарник” изтича на 01.10.2012
г. Площта на имота е 23.696 дка. Предложението на кмета е отдаването под наем да се
извърши след провеждане на публично-оповестен конкурс за срок от 10 години. Като цяло
нека се отдаде под наем този имот, но моето предложение е да отпадне т. 2.3. –
Инвестиционен план. В т. 2.1. цената да се измени както следва: за предложение за цена от 1
200 лева – 2 точки; и за всяка следваща предложена цена, която е увеличена с още 300 лева – 2
точки. В т. 2.4. да се допълни „2 години и повече опит – 2 точки”. Предлагам също така т.
2.5.4. да отпадне изцяло и да се запише „Да се запази предназначението му”. Това според мен
са прилични предложения за отдаването пад наем на този имот и ви предлагам да ги
гласуваме на заседанието на Общинския съвет.
Разисквания по първа точка не бяха направени.
По втора точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Следващата докладна
записка отново е за отдаване под наем на два „Рибарника” в землището на село Пепелина след
провеждане на публично – оповестен конкурс за срок от 10 години. Отдаването им под наем
следва да стане едновременно и на двата рибарника, тъй като естественото положение на
двата рибарника, разликата в техните нива и начина им на свързване с изградените до
разделящата ги дига саваци. Договорът им за наем изтича на 01.10.2012 г. и това налага да
вземем решение. Нека се отдадат под наем рибарниците, но в решението да се направят
същите промени, които предложи Боян по предходната докладна записка със същата цена.
Разисквания по втора точка не бяха направени.
По трета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Докладната записка касае
отдаването под аренда на два имота собственост на общината за отглеждане на трайни
насаждения. Имотите са с площ съответно от 144.687 дка и 28.386 дка. Тъй като имотите не се
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използват от дълги години се налага тяхното отдаване под аренда. Имот № 013006 с площ от
144.687 дка в по голямата си част е терасиран, което го прави по подходящ за създаване на
трайни насажения и нерентабилен за засяване на полски култури. Към момента в имота
преобладават високи храсти и единични дървета, които с времето заемат по големи територии
от имота. Имот № 072001 с площ от 28.386 дка представлява бивша „Черничева градина”, в
която към момента все още има дървета, но на практика негодни за плзване. В общинската
администрация е внесено Бизнес предложение от „НОТИЛ” ООД – гр. Варна с проявен
интерес за наемане на необработваеми площи с цел създаване на трайни насаждения. Тук
предложението отново е отдаването под аренда на имотите да стане чрез провеждането на
публично-оповестен конкурс. Предлагам да подкрепим предложението като се направи една
промяна в проекта на решение, а именно: в т. 3.2.1. за ІX – та категория на земята цената
вместо 8 лева да стане 10 лева.
Разисквания по трета точка не бяха направени.
След приключване на разискванията, комисията прие следното

С Т А Н О В И Щ Е:
1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отдаден под наем
„Рибарник” имот № 000242 на Община Две могили в землището на село Кацелово, като в
решението се направят промените, които предложи Боян Симеонов.
2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъдат отдадени под наем
“Рибарник” имот № 026001 и „Рибарник” № 027001 на Община Две могили в землището на с.
Пепелина с промените, които направи г-н Симеонов.
3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъдат отдадени под аренда
имот № 013016 и имот № 072001 на Община Две могили в землището на село Пепелина за
създаване и отглеждане на трайни насаждения, като наемната цена се промени от 8 лева на 10
лева за ІX – та категория на земята.
Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа.
Подписали протокола:
1. ……………….......…
(Татяна Д. Василева)

4. ………………….......
(Велико Д. Великов)

2. …………………......
(Микерям К. Адям)

5. ………………......…
(Боян С. Иванов)

3. ………………….........
(Невена Д. Георгиева)

6. ………………......…..
(Светлозар М. Донев)

7. ………………......…..
(Теодор Ат. Андреев)

Председател на комисията:
______________ (Т. Василева)
Секретар на комисията:
_____________ (М. Адям)

