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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 143 

Днес, на 26.01.2010 г. от 17.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2, 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 на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 18/20.01.2010 г., 
относно: Продажба на недвижим имот – „Рибарник” – имот № 000424 в землището на село 
Кацелово, местност „Под Лагиц” от 3.843 дка. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 19/20.01.2010 г., 
относно: Продажба на недвижим имот – „Рибарник” – имот № 000427 в землището на село 
Кацелово, местност „Под Лагиц” от 2.889 дка. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 20/20.01.2010 г., 
относно: Продажба на недвижим имот – Поземлен имот № 000219 по КВС в землището на 
село Кацелово, местност „Чифлик дере” с площ от 2.307 дка, заедно с построената в него 
туристическа хижа. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 23/20.01.2010 г., 
относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе. 

По първа точка от дневния ред докладва Йордан Великов: Решението, което ни се 
предлага е непълно. В него не е отразена каква е данъчната оценка на имота. Според мен 
решението ни трябва да придобие следния вид: 

1. Да бъде продаден след провеждане на публичен търг имот – частна общинска 
собственост по Акт № 193 от 18.07.2000 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: 
Рибарник с площ от 3.843 (три декара осемстотин четиридесет и три) квадратни метра, 
съставляващ имот № 000424 (четиристотин двадесет и четири) по картата на възстановената 
собственост на земеделската земя в землището на село Кацелово, ЕКАТТЕ 36703, област 
Русе, при граници и съседи: имот № 000218 – пасище, мера на Община Две могили, област 
Русе и имот № 105002 – широколистна гора на МЗГ – ДЛ/ДДС.   

   2.  При данъчна оценка на този имот в размер на 1 245.10 (хиляда двеста 
четиридесет и пет лева и десет стотинки), одобрява пазарната му оценка в размер на 1 
537.00 (хиляда петстотин тридесет и седем лева и нула стотинки), която да бъде начална 
цена при провеждането на публичния търг. 

   3. Общинския съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за: 
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3.1. Вписването в Публичния регистър на Община Две могили на разпоредителната 

сделка с имота – частна общинска собственост.  
3.2. Провеждането на публичния търг с тайно наддаване за продажбата на 

описания в точка 1 имот. 
В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Петър Петров: Това е мочерлив терен. Рибарника е правен преди 40 години и не е 

използван от години. Цената е близо 400 лв., която е добра цена. 
2. Красимир Кунев: Рибарника е източен от години и не се ползва по 

предназначението си. Ако има желаещ, нека да го купи. 
3. Тодор Куцаров: Ако успеем да го продадем, ще е добре за Общината, така и за 

гражданине, който ще го купи. 
4. Микерям Адям: Предлагам да подкрепим предложението на Йордан Великов. 

 

По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Нещата със този 
рибарник е същото. Решението трябва да има следния вид, според мен: 

1. Да бъде продаден след провеждане на публичен търг имот – частна общинска 
собственост по Акт № 192 от 18.07.2000 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: 
Рибарник с площ от 2.889 (два декара осемстотин осемдесет и девет) квадратни метра, 
съставляващ имот № 000427 (четиристотин двадесет и седем) по картата на възстановената 
собственост на земеделската земя в землището на село Кацелово, ЕКАТТЕ 36703, област 
Русе, при граници и съседи: имот № 069007 – нива на Владимир Неделчев Младенов, имот 
№ 000218 – пасище, мера на Община Две могили, област Русе, имот № 105002 – 
широколистна гора на МЗГ – ДЛ/ДДС и имот № 000228 – напоителен канал на Община Две 
могили, област Русе.   

   2.  При данъчна оценка на този имот в размер на 936.00 (деветстотин тридесет и 
шест лева и нула стотинки), одобрява пазарната му оценка в размер на 1 156.00 (хиляда сто 
петдесет и шест лева и нула стотинки), която да бъде начална цена при провеждането на 
публичния търг. 

   3. Общинския съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за: 

3.1. Вписването в Публичния регистър на Община Две могили на разпоредителната 
сделка с имота – частна общинска собственост.  

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Петър Петров: Този рибарник, като другия също не се използва. Едва ли ще може 

да се използа по предназначение. Цената е поносима. 
2. Йордан Великов: Този рибарник се намира до другия такъв. Подкрепям 

предложението на Микерям. 
3. Тодор Куцаров: При условие, че има интерес, нека да бъде продаден. 

 4. Красимир Кунев: Според мен цената е нормална за въпросния рибарник 
По трета точка от дневния ред докладва Петър Петров: Решението също трябва 

да се преработи и да добие следния вид: 
1. Да бъде продаден след провеждане на публичен търг имот – частна общинска 

собственост по Акт № 1100/400 актуализация от 12.09.2008 г. на Кмета на Община Две 
могили, а именно: Имот с площ от 2.307 (два декара триста и седем) квадратни метра, 
находящ се в местността „Чифлик дере”, съставляващ имот № 000219 (четиристотин 
двадесет и четири) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 
землището на село Кацелово, ЕКАТТЕ 36703, област Русе, при граници и съседи: имот № 
105002 – широколистна гора на МЗГ – ДЛ/ДДС, имот № 000218 – пасище, мера на Община 
Две могили, област Русе, имот № 000216 – полски път на Община Две могили, област Русе и 
имот № 000217 – пасище, мера на Община Две могили, област Русе, заедно с построената в 
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него двуетажна масивна туристическа хижа, построена през 1978 г. със застроена площ от 
86 (осемдесет и шест) квадратни метра.  

   2.  При данъчна оценка на този имот в размер на 2 592.70 (две хиляди петстотин 
деветдесет и два лева и седемдесет стотинки), одобрява пазарната му оценка в размер на 3 
171.00 (три хиляди сто седемдесет и един лева и нула стотинки), която да бъде начална цена 
при провеждането на публичния търг. 

   3. Общинския съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за: 

3.1. Вписването в Публичния регистър на Община Две могили на разпоредителната 
сделка с имота – частна общинска собственост.  

3.2. Провеждането на публичния търг с тайно наддаване за продажбата на 
описания в точка 1 имот. 

Аз посетих хижата, която няма покрив, няма стени. Тухлите са откраднати и 
съществува само едно бетонно скеле. По тази причина предлагам цената да бъде намалена 
на 2 700 лева.  

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Тодор Куцаров: Вярвам на казаното от Петров и подкрепям предложението му да 

се намали оценката. 
2. Йордан Великов: Съгласен съм оценката да бъде намалена. 
3. Микерям Адям: Щом казвате и аз съм съгласна. 
4. Красимир Кунев: В състоянието, в което се намира имота е нормално да приемем 

занижена цена за продажбата и. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Петър Петров: Измененията в 

наредбата следва да ги приемем, тъй като таксите бяха много ниски за тези услуги. Отделно, 
имаше услуги, които не са включени в нея, като тези посочени в чл. 54, т. 10 - 22 и по чл. 59. 
Смятам, че увеличението на таксите за технически услуги са необходими и човек в живота си 
прави веднъж или два пъти такова нещо.   

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
1. Тодор Куцаров: Смятам, че промените са разумни. 
2. Красимир Кунев: Реално може да се констатира промяна на таксите, но някой от 

тях са с минимална разлика увеличени. 
3. Йордан Великов: Да се приеме наредбата, тъй като тя е свързана с бюджета на 

общината.   
 
След приключване на разискванията, комисията прие следните  

 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде продаден недвижимия имот 
– „Рибарник” – имот № 000424 в землището на село Кацелово, местност „Под Лагиц” от 3.843 
дка. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде продаден недвижимия имот 
– „Рибарник” – имот № 000427 в землището на село Кацелово, местност „Под Лагиц” от 2.889 
дка. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде продаден недвижимия имот 
– Поземлен имот № 000219 по КВС в землището на село Кацелово, местност „Чифлик дере” с 
площ от 2.307 дка, заедно с построената в него туристическа хижа, като цената се намали на 
2 700 лв.. 
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4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема предложените промени в местните такси 

и цени на услугите с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 19.00 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) 
 

 


