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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 149 

Днес, на 12.03.2010 г. от 16.00 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  

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 на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 88/08.03.2010 г., 
относно: Покупко – продажба на недвижим имот – частна общинска собственост. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 94/09.03.2010 г., 
относно: Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” град 
Две могили, за периода 02.02.2009 г. – 31.12.2009 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 95/10.03.2010 г., 
относно: Отпускане на временен безлихвен заем от бюджетна на извънбюджетна сметка за 
авансово съфинансиране по проект „Подготовка на проект за подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Две могили, област Русе”. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 96/10.03.2010 г., 
относно: Продажба на недвижим имот – “Друга селскостопанска територия” имот № 000282 от 
2.0 дка по картата на възстановената собственост в землището на град Две могили, 
категория на земята при неполивни условия ІV. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 101/10.03.2010 г., 
относно: Изменение на Решение № 599 по Протокол № 45/29.01.2010 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е докладна 
записка за продажба на дворно място в село Чилнов с площ 540 кв.м. Данъчната оценка е 1 
503.40, а пазарната – 1 762 лева. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Предложеният в докладната имот – частна общинска собственост 

не е в интерес на Общината, като стопанисване, затова е нормално да бъде предложен за 
публична продан. Според мен цената е малко висока, но след като мине търга ще се види 
дали е била нормална. Подкрепям предложението да бъде продаден. 

2. Тодор Куцаров: Имотът не е нужен на общината и има проявен интерес добре е да 
се продаде. 

3. Микерям Адям: Собствеността е частна – общинска собственост.Този пърцел може 
да се продаде. 

По втора точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпила  е 
информация от предприятие обществено хранене за дейността от 02.02.2009 до 31.12 2009 
г.В нея е отразена работата на предприятието обществено хранене. 

В разискванията по втора точка взеха участие. 
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1. Тодор Куцаров: Отзивите на гражданите относно хранене на учениците и 

социалния патронаж се посреща положително от гражданите. 
2. Петър Петров: Оценката за предприятието е добра. Организацията е на 

ниво.Учениците са доволни от цената и качеството на храната. 
3. Микерям Адям: Смятам, че педприятието добре работи и можем да му дадем 

добра оценка. 
По трета точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е докладна 

записка за теглене безлихвен заем от бюджета на извънбюджетната сметка за авансово 
съфинансиране на проект ”Подготовка на проект за подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Две могили”. Заема е в размер на 
300 000 лева.  

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Въпросният проект е по оперативна програма „Околна среда” и 

Община Две могили спечели първата чест за подготовка на проекта. Нормално е нашата 
Община да няма възможност да извади голяма сума пари по финансирането му. За целта 
трябва да бъде теглен кредит, за да се удостовери извършените разходи по проекта. Този 
кредит може да бъде взет от бюджета на Общината, за да се прехвърли към 
извънбюджетната сметка по проекта. 

2. Тодор Куцаров: Струва ми се, че е правилно заради ритмичната реализиране на 
проекта да се прехвърлят средства от бюджета в извънбюджетната сметка на Общината. 

3. Микерям Адям: Съгласна съм с така направеното предложение. Аз ще гласувам за. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпила е 

докладна записка под № 96 от 10.03.2010 г. относно продажба на недвижим имот „Друга 
селско стопанска територия имот № 000282 от 2 декара. Имотът е в землището на град Две 
могили. Данъчната оценкае 252.20 лева, а пазарната 7 400 лева. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Имотът от два декара е в границите на населеното място и 

смятам, че началната цена при провеждане на търга е нормална. 
2. Петър Петров: мотът се ползва за склад и може да се даде за развиване на 

промишлена дейност. Смятам, че трябва да се продаде. 
3. Микерям Адям: Имотът е извън регулация и Общината не го ползва, а се ползва от 

Ариф за незаконен склад. Трябва да се продаде. 
По пета точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Изменение на решение № 

599 по протокол № 45 от 29.01.2010 г. Отнася се за постъпленията на общински нефинансови 
активи да се използват за дълготрайни материални активи и инфраструктура. 

В разискванията по пета точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Съгласно постановление на Министерския съвет всички 

общински приходи от продажба на нефинансови активи, трябва да се използват за 
капиталови разходи в Общините. По тази причина общинската администрация  е коригирала 
плана за капиталовите разходи, в който подробно са описани обектите и източниците на 
финансиране. Смятам да подкрепя предложената докладна. 

2. Петър Петров: Съгласен съм с изменението на решението. 
3. Микерям Адям: Съгласна съм да се направи въпросното изменение. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” реши да бъде продаден имот дворно място в 
село Чилнов с начална тръжна цена 1 782 лева. 
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2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” реши приема информацията на предприятие 

обществено хранене и дава добра оценка за работата му. 
3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” реши дава съгласието си да се тегле безлихвен 

заем от бюджетната на извън бюджетната за авансово съфинансиране на проект „Подготовка 
на проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питеини и отпадъчни води в гр. 
Две могили на стойнос 184 872 лева, като временен безлихвен заем. 

4. Комисията с 4 (четири) гласа „за” реши дава съгласието си да се продаде имот 
частна общинска собственост с начална тръжна цена 7 400 лева в землището на град Две 
могили. 

5. Комисията с 4 (четири) гласа „за” реши изменя Решение № 599 по Протокол № 
45/29.01.2010 година. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
 

 

Подписали протокола: 
 
 
1. …………………  2. …………………  3. ………….......... 

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

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

 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       ______________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       _____________ (Т. Куцаров) 

 


