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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 33 

 

Днес, на 21.05.2008 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 
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 с вх. № 134/16.05.2008 г. на Драгомир Дамянов, 
относно: Продажба на имот частна общинска собственост. 
2. .Разглеждане на Докладна записка с вх. № 133/15.05.2008 г. на Драгомир Дамянов, 
относно:Възтановяване на парични средства, изразходвани от Салим Тасим Раиф за 
погребение на Надя Ганчева Пазвантова, б.ж. на с. Батишница, община Две могили, 
област Русе. 

 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Община Две могили е 
собственик на имот с № 000309 „Строителни материали” от 18.460 дка в землището на гр. 
Две могили. 

Статута на имота е частна общинска собственост съгласно акт № 1022/2008 г. 
Поради проявен интерес за закупуване на имот с цел производство и изграждане на 

бетонов завод и на основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 
1 от Наредба № 7 на Общински съвет Две могили.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Красимир Кунев: Имота частна общинска собственост да бъде продаден и нека се 
направи център за строителни разтвори. Това ще доведе до по добро обслужване на 
населението и улесняване на хората при собствено строителство. Този имот Общината 
неможе да използва за нищо друго освен за това назначение. 
 2. Микерям Адям: Подкрепям решението и съм съгласна с продажбата. 
 3. Тодор Куцаров: Идеята е хубаво това ще създаде по голяма конкуренция и от там 
намаляване на строителните материали. 

По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Кмета на с. Батишница 
Салим Тасим Раиф със собствени средства организира погребението на Надя Ганчева за 
целта заплаща 40 лева за собствени средства, 10 за загробване и 10 лева за транспорт. 
Предлагам на комисията да предложи на Общинския съвет да възтанови тези средства.  
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
            1. Петър Петров: Да се възтанови сумата. 
 

 След приключване на разискванията, комисията прие следните становища: 
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С Т А Н О В И Щ Е: 

1. Комисията с 5(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 5 (четири) гласа „за” ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде 

възтановена сумата от 60 лева на Кмета на с. Батишница, 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. ………………………        5. ………………………   
           (Йордан Г. Великов                                  (Микерям К. Адям) 

 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       __________________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 

 


