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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 118 

 

Днес, на 14.07.2009 г., от 16.00 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. Йордан Георгиев Великов - член 

            Отсъства: Микерям Кадир Адям – член  
 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 311/09.07.2009 г., 
относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

2. Разглеждане на докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 312/09.07.2009 г., 
относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

3. Разглеждане на докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 313/09.07.2009 г., 
относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

4. Разглеждане на докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 314/09.07.2009 г., 
относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

5. Разглеждане на докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 315/09.07.2009 г., 
относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 
 По първа точка от дневния ред докладва: Петър Петров: Постъпила е докладна 
записка № 311/09.07.2009 г. отнfсно: Продажба на общински имот частна общинска 
собственост. Становището на общинска администрация е, че този имот не се ползва и 
затова го предлагат за продажба чрез търг. От направената проверка е видно, че имотът 
може да бъде продаден. Има обаче разминаване в данъчната оценка, която е в размер на 
11 919 лв., а в решението на докладната се посочва че е 2 327.50. Отделно се предлага 
имота да се продаде на цена от 1 075 лв.,а реалната е – 35 550 лв. Последната трябва да 
бъде и начална цена за провеждане на търга.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: Имотът е частна общинска собственост и Община Две могили 
няма възможност да го стопанисва. Добър вариант е имотът да бъде продаден на някой 
земеделски производител, който ще има полза от това. Но се касае за продажба на обор, а 
не на овчарник. 
 2. Тодор Куцаров: Извърших необходимата проверка и установих, че всички 
документи по продажбата са представени и ние можем да дадем становище за тази 
продажба при тези уточнения, които направихте.  
 По втора точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: С докладна записка № 
312/09.07.2009 година е постъпило предложение за продажба на имот частна общинска 
собственост. Направена е данъчна оценка и оценка от независим оценител. Документите са 
редовни и ние можем да дадем съгласие за продажба с търг. 
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В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Петър Петров: Имотът е частна общинска собственост. Не се използва от 

общината и можем да дадем съгласие за продажба. И тук има разминаване. Дава се в 
решението само пазарната оценка, а не се посочва каква е данъчната. По тази причина 
решението не е пълно. 

2. Тодор Куцаров:  Съгласен съм имоти, които не се използват от общината да се 
продават. Но и тук трябва да се оправи наименованието на имота. Не е овчарник, а е обор. 

По трета точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е докладна 
записка № 313/09.07.2009 г,за продажба на имот частна общинска собственост.Извършена е 
данъчна оценка и оценка от независим оценител. Имота не се използва от общината и 
можем да дадем съгласие за неговата продажба но при условие, че се спаци чл. 41 от ЗОС. 
Това ще рече, че пазарната оценка не може да бъде по-ниска от данъчната. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Красимир Кунев: Ние виждаме, че тези имоти са в стопанския двор на бившото 

ТКЗС на село Чилнов. Имотите не се охраняват, всичко е с една дума съсипано и за това 
трябва да се продадат на желаещите да се занимават с животновътство. 

2. Тодор Куцаров: Имота е в окаяно състояние и не се използва от общината. Нека 
да се продаде. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпила е 
докладна записка №314/09.07.2009г. за продажба на имот частна общинска. Представена е 
данъчна оценка и от независим оценител оценка. Имота не се използва от Община Две 
могили и се предлага за продан. Тук е посочена само пазарната оценка, която да бъде 
начална цена за продажба на имота. Не е посочена данъчната оценка. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 
1. Красимир Кунев: И въпросният имот, като предходните е пустеещ и съм напълно 

съгласен да се продаде. 
2. Йордан Великов:  Документите на имотите с това уточнение са изрядни и може да 

бъде продаден. 
По пета точка от дневния ред докладва Красимир Кунев:  Постъпила е докладна 

записка №315/09.07.2009г. за продажба на имот частна общинска. Представена е данъчна и 
от независим оценител оценка. Имота не се използва от Община Две могили и се предлага 
за продан. Тук пазарната оценка е посочена, без да се посочва данъчната оценка. Освен 
това обора е на стойност 1 143 лв., а се предлага да се продаде за 990 лв., което не може да 
стане така. 

В разискванията по пета точка взеха участие: 
1. Петър Петров:  Имотът е от бившото ТКЗС и по чл. 19 са предадени на Община 

Две могили. Съгласен съм да се продаде чрез търг. 
2. Тодор Куцаров:  Имотът не се използва и е желателно да се продаде. 
 

 След приключване на разискванията, комисията приема следните    

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за”дава съгласие имота частна общинска 

собственост в с.Чилнов да се продаде чрез търг при начална цена от 35 550 лв. 
2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие имота частна общинска 

собственост в с.Чилнов да се продаде чрез търг, като се допълни с посочване на 
данъчната оценка. 

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие имота частна общинска 
собственост в с.Чилнов да се продаде чрез търг, като се допълни с посочване на 
данъчната оценка. 
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4. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие имота частна общинска 

собственост в с.Чилнов да се продаде чрез търг, като се допълни с посочване на 
данъчната оценка. 

5. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава становище имота частна общинска 
собственост в с.Чилнов да се продаде чрез търг, като началната цена на обора, 
следва да бъде минимум по данъчната оценка. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
 
 
Подписали протокола: 
 

 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев) 

           
 
 4. ………………………   

           (Йордан Великов) 
 

  
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       ______________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       _____________ (Т. Куцаров) 
 

        


