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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 82 

 

Днес, на 18.12.2008 г., от 15.00 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. 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. Предложение за отписване на несъбираеми вземания от наемател на Рибарници в 
землището на село Острица по договор за наем № 207/06.11.2002 с  вх. № 490/11.12.2008 г. 

2. Предложение за отписване на несъбираеми вземания от наемател ЕТ „Ирен – Саш 
Ангелов” град Русе на тротоарна площ село Бъзовец по договор за наем № 223/07.05.2003 с  
вх. № 491/11.12.2008 г. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров Постъпило е 
предложение за опрощаване на несъбираеми вземания  от наемател на рибарници в 
землището на с. Острица произтичащо от договор за наем 207//06.11.2002 г.След 
извършената справка в счетоводните книти  се установи ,че наемателя дължи 0,86 лева и 
лихви в размер на 0,47 лева.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: Сумата е минимална и ще гласувам за неиното опрощаване. 
 2. Микерям Адям: Дребна сума, но трябва да има решение на общинския съвет 
 По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпило е 
предложение за отписване на несъбираеми вземания на ЕТ”Сашо Ангелов” от гр. Русе за 
тротоарна площ в с. Бъзовец.Сумата е в размер на 45,00 лева и лихвите към нея в размер 
на 27,24 лева.  По договор № 207/06.11.2002 т. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Петър Петров: От направената справка се установи ,че макар и напомнянията той 
не си изпълнява доброволно задълженията си. Договора е сключен под № 223/07.05.2003. и 
са минали пет години и по давност можем да опростим несъбираемото задължение. 
   
 След приключване на разискванията, комисията приема следното    

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  ДА  

отпише от счетоводните задължения към общината сумата 0,86 лева и лихвите към нея от 
0,47 задължения на Петър Николаев Петров по договор № 207/06.11.2002 г. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  ДА  
отпише от счетоводните книги задължения на ЕТ „Ирен –Сашо Ангелов” сумата в размер на 
45,00 лева и лихвите по нея  от 27,24 лева по договор №223/07.05.2003 т. 
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Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 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) 
 

        

 


