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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 31 

 

Днес, на 16.05.2008 г., от 17.30 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. Йордан Георгиев Великов – член. 
5. Микерям Кадир Адям – член. 

  

В работата на комисията с право на съвещателен глас участие взе Байчо Георгиев – 
председател на Общинския съвет. 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред 
 1. Учредяване /образуване/ на общинско еднолично дружество с ограничена 
отговаорност. Докладна записка № 127  

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: 
 Община Две могили поема задължението по сметосъбирането, обезвреждане на 
битови отпадъци и почистването на териториите за обществено ползване.За тези дейности 
тя следва да закупи техника и съоражения, за тях тя трябва да заплати ДДС. Общината не е 
регистрирана по ДДС и не може да въстанови този разход. Общината може да поеме и други 
дейности и за това е необходимо регистрацията на общинска фирма. На вашето внимание 
предоставям Учредителния акт на общинското еднолично търговско дружество „ЧЕРНИ 
ЛОМ” Две могили. 
 В разискванията по първа точка взеха участие:   

1. Тодор Куцаров: Идеята е добра. По-рано имаше такава фирма, но тя беше 
приватизирана. Съдът после развали сделката и я върна на Общината. Но фирмата не 
съществува сега.   

2. Красимир Кунев: Най-добре е, че Дружеството ще бъде регистрирано по ДДС. 
Това е добро, че ще се ползват преференциите на ДДС и да се надяваме, че разходите ще 
се намалят. 

3. Йордан Великов: Подкрепям идеята, това ще бъде в полза само за Общината. 
4. Микерям Адям: Подкрепям предложението, идеята е добра и Кмета да реализира 

този въпрос. 
След приключване на разискванията, по предложение на Петър Петров, 

комисията прие следното становище: 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде образувана общинска 

фирма за сметосъбиране и смето извозване еднолично търговско дрежество „ЧЕРНИ ЛОМ” 
гр. Две могили.  
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Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.30 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) 

 


