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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 20 

 

Днес, на 24.03.2008 г., от 18.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, 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 
 

Отсъства по уважителни причини: Йордан Великов.  
  

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 63/20.03.2008 г. на Драгомир Дамянов, 
относно: Продажба на имот частна общинска собственост. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 67/20.03.2008 г. на Драгомир Дамянов, 
относно: Допълнение на Инвестиционната програма на Община Две могили. 
 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Предлага се да бъде 
продаден имот частна общинска собственост, който от много време стои неизползван и се 
руше. Идеята е там да се развие производство. Има бизнесмени, които проявяват интерес 
към този имот. Обещават там да разкрият 20 – 30 работни места, което за Две могили не е 
малко. Затова предлагам, да дадем своетосъгласие, имота да бъде продаден. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Красимир Кунев: Ако действително се разкрият 20 – 30 места, това ще е добро 
начало за новата управа. Подкрепям докладната. 

2. Микерям Адям: Имота, след като е неизползван толкова време, по-добре да се 
продаде. Ще се вземе някой лев. Ако пък се разкрият и работни места, това е много добро. 

3. Тодор Куцаров: Предложението е добро, аз ще гласувам „за”.  
 
По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Необходимата техника, 

която следва да бъде закупена ще се използва за поддържане на общинските мери и 
пасища в добро състояние. Средствата неса малко, но трябва да бъдът направени. 
Покрепям докладната. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
            1. Петър Петров: Необходими разходи, които трябва да бъдат направени. Кметът си 
е направил сметката, така, че аз я подкрепям. 

2. Микерям Адям: Да гласуваме. Дано резултатът от тези разходи да дадат 
очаквания от общинската администрация резултат.  
 

 След приключване на разискванията, комисията прие следните становища: 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
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1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде 

ПРОДАДЕН ИМОТА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, подробно описан в Докладната 
записка на Кмета на Общината.  

  
2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде допълнена 

Инвестиционната програма на Община Две могили, подробно описана в Докладната 
записка на Кмета на Общината.  
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 20.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев) 

           
 

4. ………………………                                                                                   
              (Микерям К. Адям) 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       __________________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 

 


