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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 51 

 

Днес, на 09.08.2008 г., от 11.30 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. № 263/04.08. 2008 г. за замяна на имот 
частна общинска собственост. 

2. Разглеждане докладна записка с вх. № 265/04.08.2008 г.за продажба на имот 
частна общинска собственост. 

 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Статута на имота е 
частна общинска собственост  с акт № 1065/ 2008 г. Община Две могили е собственик на 
имот с № 000 282 с начин на трайно ползване „друга селскостопанска постройка” с площ 2 
000 декара в землището на град Две могили при граници: имот с № 000283 – пасище, мера – 
земи, имот № 000221 –  жилищна територия на град Две могили . 
 Данъчната оценка на имота е 232.20 лева, а според доклада на лицензиран оценител 
пазарната оценка е 14 000.00 лева. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Микерям Адям: Постъпилата молба от Ариф Мехмедов за замяна на тази частна 
общинска собственост с земеделска земя е в полза на Общината. Ариф иска да разшири 
цеха си и в това отношение ние трябва да му помогнем. 
 2. Тодор Куцаров: Общината в тази замянка печели, защото дова дефакто 2 декара 
мера за близо 13 декара земеделска земя. 
 3. Красимир Кунев: Докладната записка не е опоменато каква е категорията на тази 
земя. Ако тя е девета категория ние правим замянка на загуба. Този въпрос искам да го 
оточним на сесията. 
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Имота представлява 
дворно място  съставляващо  УПИ V-74 с площ 1210кв.м. в кв.11 по плана на с.Каран 
Върбовка при граници: от две страни улици, УПИ ІІІ-75, УПИ VІ-73.Статута на имота е частна 
общинска собственост съгласно АОС № 1073 от 2008г. 
 Данъчната оценка на имота е 1839.20лева, а според доклада на лицензиран 
оценител пазарната цена е 2 420.00лева. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
     1. Йордан Великов: Незастроеното дворно място в Каран Върбовка го проверихме. 
Статута е частна общинска собственост и смятам, че трябва да се продаде. 
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 2. Тодор Куцаров: Каран Върбавка е интерсното дали ще се намери купувач, 
цената е приемлива. 
 3. Красимир Кунев: Търга ще определи кой ще бъде купувача и каква ще бъде 
цената. Смятам, че трябва да се продаде. 
 
 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 замени 

частна общинска собственост.  
С Т А Н О В И Щ Е: 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА продаде 
чрез конкурс частна общинска собственост. 

 
 
 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.30 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) 

  

 


