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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 59 

 

Днес, на 15.09.2008 г., от 16.30 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 
Отсъства: 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. № 324/10.08.2008 г. за продажба на имот 
частна общинска собственост. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: През тази година 
гласувахме да бъде закрито училището в село Батишница. Същото загуби своето 
предназначение – от публична общинска стана в частна общинска собственост. Сега се 
предлага имота да бъде продаден. Данъчната оценка е 48 671.80 лв., а лицензирания 
оценител е оценил училището на 138 530.00 лв. Кмета тук предлага минималната цена за 
продажбата да бъде с 20 000.00 лв повече, т. с. 158 530.00 лв. Смятам, че предложението 
на кмета е разумно. Ако не го направим сега, то ще започне да се руши и разграбва. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: По цената предложена от оценителя за земята е 3 лв., а на 
сградите – по 154.58 лв. Според мен, цената е добра. Стига обаче да се намери купувач за 
имота. 
 2. Тодор Куцаров: В близките години, училище едва ли ще има, така че, колкото и да 
не ни е приятно – това е най-разумното за момента решение. Цената на имота е нормална, 
още повече, че Кмета предлага оценката да бъде завишена с още 20 000.00 лв. 
 3. Микерям Адям: Икономическата обосновка за продажба на имота е съвсем 
нормална. В село Батишница няма да се намери купувач, който да даде по-висока цена. За 
съжаление, демографския ръст остана в миналото. Затова по-добре, училището да се 
продаде и да се създадат най-добри условия за обучение в средното в Две могили. Част от 
парите от прадажбата да се използат за инфраструктурата на селото ни.   
   

С Т А Н О В И Щ А: 
 1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
ОДОБРЯВА цена в размер на 158 530.00 лв. по докладна записка с вх. № 324/10.08.2008 г. 
за продажба на имот частна общинска собственост. 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

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

           
 

4. ………………………       
          (Микерям К. Адям) 

 
 
       Председател на комисията: 
 
        
       __________________ (П. Петров) 
 

 
Секретар   на   комисията: 

 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 

  

 


