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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 80 

 

Днес, на 16.12.2008 г., от 15.30 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 
5. Йордан Георгиев Великов – член. 
 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Опрощаване на задължения по договор за наем № 24/20.03.2000 година на д-р 
Соня Жекова от град Русе, с вх. № 484/11.12.2008 г. 

2. Опрощаване на задължения по договор за наем № 112/01.02.2001 година на 
Мустафа Мустафов от село Чилнов, вх. № 485/11.12.2008 г. 

3. Предложение за отписване на несъбираеми вземания от наемател в помещение 
„Автогара” Две могили по договор за наем № 134/06.03.2001 с  вх. № 486/11.12.2008 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: В Ощинския съвете 
постъпила докладна записка от кмета на общината за опрощаване на задължения по 
дотовор за нем № 24 от 20.03.2000 г от д-р Соня Малчева Жекова от тр. Русе. От 
направената справка и извлечение от счетоводния регистър на общината се установи ,че 
наемателя дължи за месец август 2001 г. сумата  13,80 лева. Соня Малчева не е изпълнила 
доброволно  задълженията си. А за тази малка сума не си струва общината да търси 
принудителни вземания, а е по добре да се опрости. 
 В разискв от анията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красими Кунев: Съгласен съм с господин Петър Петров. След като няма никакви 
пречки  да се опрости тази сума. 
 2. Микерям Адям:Съгласна съм с така направеното предложение на кмета за 
опрощаването на сумата от 13,80.. 
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: С докладна записка № 
485/11.12.2008 г.,кмета на общината иска да се опроси задължения по договор № 
112/01.02.2001 г. на Мустафа Асанов Мустафов от с.Чилнов за отдаден под наем от част от 
общински терен „Площад”. От направената справка и извлечения от счетоводните 
документи се установи ,че не е заплатил наема си за месеците февруари,март,април 
,май,юни и юли 2001 г.общо в размер на 48 лева. И лихви върху тази сума в размер на 43,63 
лева. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Тоадор Куцаров: Аз смятам ,че тези дребни суми трябва да ти опростим, защото 
ще похарчим много повече пари като вземем да търси  тези вземания. 
            По трета точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е докладна 
записка от кмета на общината за отписване на несъбираеми вземания  от наем по договор 
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№ 134/06.03.2001 г. за „Автогара” Две могили с наемател Ирина Петрова. От справката и 
извлеченията наемателя не е платил наема за м. авгусг 2001 г. в размер на 94,83 лева и 
лихви за периода в размер на 80,37. Макар ,че са отправени многобройни покани от страна 
на общината средствата не се погасяват. 
 Красимир Кунев:Според българското право погасителната дейност е в рамките на 
пет години.Тази сума трябва да се опрости.  
   
 След приключване на разискванията, комисията приема следното    

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  ДА опрости 

задълженията на Соня Жекова  в размер на 13,80 и лихвите по тази сума в размер на 11,64 
по дотовор № 24/20.03. 2000 г. 

2. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  ДА опрости 
задълженията на Мустафа Мустафов в размер на 48,00 и лихвите по тази сума  в размер на 
43,63 лева. 

3.Комисията с  5 (пет) гласа „за”ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА опрости 
задълженията на Ирина Петрова по договор за наем № 134/06.03.2001 т.в размер на 94,83 
лева и лихвите върху тази сума в размер на 80,37 лева. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 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) 
 

        

 

 

 


