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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 60 

 

Днес, на 16.09.2008 г., от 13.30 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. № 325/10.08.2008 г. за продажба на имот 
частна общинска собственост.  
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Кмета предлага да бъде 
продаден имот частна общинска собственост в град Две могили. Той е от 640 кв. м. и в него 
няма построени сгради. Данъчната оценка на имота и 1 763.20 лв., а оценката на 
лицензираната фирма – 7 680.00 лв. Този имот общината няма за какво да го ползва и 
трябва да се продаде за застрояване на еднофамилна къща. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Тодор Куцаров: Според мен един квадрат е 12 лв., което е добра цена за нашите 
условия. Съмнявам се, че някой ще даде толкова пари за това място. 
 2. Красимир Кунев: Това място се намира на края на града, в непосредствена 
близост до ж. п. линията. Исканата цена в сравнение с предходните имоти, които гласувахме 
за продажба чрез търг е по-висока. Ако се намери купувач, имато да се продаде на тази 
цена.  
 3. Микерям Адям: Аз съм съгласна с така предложеното решение от страна на 
Кмета и предлагам да го гласуваме.  
 След приключване на разискванията, комисията приема следните  

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 7 680.00 лв. по докладна записка с вх. № 325/10.08.2008 г. за 
продажба на имот частна общинска собственост. 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 14.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

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

           
 

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

 
Секретар   на   комисията: 

 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 

  

 


