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

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, на 06.02.2012 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. Татяна Димитрова Василева – председател.
2. Микерям Кадир Адям – секретар.
3. Невена Димитрова Георгиева – член.
4. Боян Симеонов Иванов – член.
5. Светлозар Милчев Донев – член.
6. Велико Димитров Великов – член.
Отсъства: Драгомир Дамянов Драганов – член.
В работата на Комисията участие взе Христина Димитрова Ефтимова – Председател
на Общинския съвет.
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. № 625/06.02.2012 г.,
относно: Предоставяне под наем на част от имот – частна общинска собственост в град Две
могили.
2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 629/08.02.2012 г.,
относно: Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост в село Помен.
3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 630/08.02.2012 г.,
относно: Продажба на имот – частна общинска собственост.
По първа точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Предложена ни е
докладна записка за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост. Имотът е
собственост на Община Две могили и е внесен като апортна вноска на ТД „Черни Лом
2008”. Площта на имота е 96 кв. м. за срок от 3 години при първоначална месечна наемна
цена от 3 лева за квадратен метър. Предлагам ви да приемем решението като в основанията
за вземане на това решение се направи едно изменение, а именно: вместо чл. 21, ал. 1, т. 8
от Закона за местното самоуправление и местната администрация се напише чл. 51, ал. 7 от
Закона за Общинската собственост, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
Разисквания по първа точка от дневния ред не бяха направени.
По втора точка от дневния ред докладва Велико Великов: Докладната записка
касае отдаването под наем на функционално обособена част от имот частна – общинска
собственост с площ от 30 кв. м. в землището на село Помен. Отдаването под наем е за срок
от 10 години, при първоначална месечна наемна цена от 1.50 лева на кв. м. Спазени са
разпоредбите на нашата Наредба № 7, така че ви предлагам да приемем решението.
В разискванията по втора точка взеха участие:
1. Татяна Василева: Съгласни сме с комегата Велико, няма какво да коментираме –
всичко е съгласно изискванията на нашата Наредба и Закона за общинската собственост.
По трета точка от дневния ред докладва Микерям Адям:
Имотът, който ни се предлага за продажба се намира в землището на село Острица –
„Жилище за специалисти“. Имотът е с площ от 108 кв. м., при данъчна оценка в размер на 2
574 лева, определя начална цена при провеждането на търга в размер на 18 000 лева. В
момента, жилището е с разбити врати, липсва част от дограмата, целостта на оградата е
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нарушена. Поддръжката на този имот изисква финансов ресурс от страна на Община Две
могили, в същото време има проявен интерес за закупуването му. Смятам, че
предложението за неговата продажба е добро. Да го подкрепим.
Разисквания по трета точка от дневния ред не бяха направени.
След приключване на разискванията, комисията прие следните

С Т А Н О В И Щ А:
1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде предоставена под наем на
част от имот – частна общинска собственост в град Две могили.
2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отдадена под наем на
част от имот – частна общинска собственост в село Помен.
3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде продаден имот – частна
общинска собственост.
Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа.
Подписали протокола:
1. …………………
(Татяна Д. Василева)

4. …………………
(Боян С. Иванов)

2. …………………
(Микерям К. Адям)

5. …………………..
(Светлозар М. Донев)

3. …………………
(Невена Д. Георгиева)

6. ………………...…
(Велико Д. Великов)

Председател на комисията:
______________ (Т. Василева)

Секретар на комисията:
_____________ (М. Адям)

