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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 48 

 

Днес, на 05.08.2008 г., от 13.00 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 докладна записка с вх. № 257/04.08. 2008 г. за продажба на имот 
частна общинска собственост. 

2. Разглеждане докладна записка с вх. № 258/04.08. 2008 г. за продажба на имот 
частна общинска собственост. 

 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Имота представлява 
незастроено дворно място съставляващо VI-94 с площ 600 кв.м. в кв. 41 по плана на град 
Две могили. Статута на имота е частна общинска собственост съгласно АОС № 1033/2008 г. 
Данъчната оценка на имота е 1 368.00 лева, а според доклада на лицензиран оценител 
пазарната цена е 4 200.00 лева. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Микерям Адям: Подробно разгледахме дворното място и изяснихме 
обстоятелствата по плана на Две могили, това място става за построяването на една 
еднофамилна къща и смятам, че трябва да се подкрепи предложението на Кмета на 
Общината. 
 2. Тодор Куцаров: Смятам, че трябва да се продаде. Лично се запознах къде се 
намира и подкрепям решението на Кмета. 
 3. Красимир Кунев: Цената от 7 лева на кв. м. се явява като базова за настоящата 
докладна. Предлагам да се гласува и да се даде на търг. 
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Имота e собственост на 
дворно място от  836 кв.м., съставляващо УПИ VII в кв. 109 по плана на град Две могили 
заедно с построената в него масивна двуетажна сграда „Дърводелски цех”, строена през 
1975 г. върху 438 кв. м. от 2628 куб.м., първи етаж: склад, ковчезна: втори етаж:битовка, 
монтажно отделение, машинно отделение мебели, машинно отделение дограма.  Статута на 
имота е частна общинска собственост съгласно АОС № 10/1997 г. Данъчната оценка на 
имота е 10 636.00 лева, а според доклада на лицензиран оценител пазарната цена е 
20 898.00 лева. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
     1. Микерям Адям: Съгласен съм с предложението на Кмета и ще гласувам за 
продажбата на този дърводелски цех. 
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 2. Тодор Куцаров: Този цех трябваше да се продаде още преди 10 години в това 
време той се окради, събори защото се водеха дела за уточняване на собствеността. 
 3. Красимир Кунев: Продажбта е необходима, защото цеха и дворното място са 
оставени на произвола на съдбата. Дано се намери куповач да стопанисва то ва място. 
 
 След приключване на разискванията, комисията прие следното  

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА гласува 

докладаната записка за продажба на имот частна общинска собственост 600 квадратни 
метра. 

 
С Т А Н О В И Щ Е: 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА гласува 
докладаната записка за продажба на имот частна общинска собственост 836 квадратни 
метра „Дърводелски цех”. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 14.30 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) 

  

 


