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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 81 

 

Днес, на 17.12.2008 г., от 14.00 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 помещение 
в село Баниска от  договор за наем № 170/15.01.2002 с  вх. № 487/11.12.2008 г. 

2. Предложение за отписване на несъбираеми вземания от наемател на помещение 
в село Могилино по договор за наем № 175/17.01.2001 с  вх. № 488/11.12.2008 г. 

3. Предложение за отписване на несъбираеми вземания от наемател на помещение 
в „Автогара” Две могили по договор за наем № 200/01.04.2002 с  вх. № 489/11.12.2008 г. 

 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е 
докладна записка от кмета на общината за отписване на несъбираеми вземания от д-р 
Гергана Георгиева Павлова по договор №170/15.01.2001 г.за зъболекарски кабинет в 
Баниска, Могилино и Помен.От счетоводните извлечения се установи ,че дължи неплатена 
сума в размер 1,07 лева и лихвите по него в размер на 0,17лв. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: Съгласен съм с господин Петър Петров. След като няма 
никакви пречки да да се опрости сумата на докторката, която е в отпуска по майчинство. 
 2. Микерям Адям: Аз познавам докторката ,тя не е отказала да ги плати ,но не е 
търсена. Нека да ги опростим. 
 По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпила е докладна 
записка от кмета на общината за отписване на не събираеми вземания по договор 
№175/17.01.2001 г.от наемател ЕТ”Валентин Пенев” с представител Валентин Димитров 
Пенев. Наема е за помещение в с.Могилино несъбран в размер на 93,24 и лихвите по тази 
сума.Задълженията трябва да се опростят, тъй като са несъбираеми поради давност. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Петър Петров:Трябвало е навремето да се търсят тези пари. Вие знаете ,че като 
минат  пет години държавните вземания се заличават. 
 По трета точка от дневния ред докладва Петър Петров: С докладна записка  
кмета на общината, предлага да се опрости задължение по договор № 200/01.04.2002 г.,за 
наем за „Автогара” тр. Две могили ,на Златка Иванова Йорданова в размер на 9,55 и лихвите 
по тази сум, защото задължението е несъбираемо. 
          Тодор Куцаров: Смятам, че сумата трябва да се опрости, защото е  малка и 
несъбираема. 



 2 
 Красимир Кунев: Това са дребни суми, които трябва да се изчистят от сметките на 
общината, а същевременно е минало много време 
   
 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 

опрости  несъбираеми вземания на д-р Гергана Павлова по договор №170/15.01.2002 г. в 
размер на 1,07 лева и лихви в размер на 0,17 лева..  

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  ДА се 
опрости сумата в размер на 93,24 и лихвите по тази сума на ЕТ „Валентин Пенев” с 
представител Валентин Димитржв Пенев за наем в с Могилино. 

3, Комисията с 4 (четири) „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА опрости 
сумата в размер на 9,55 лева и лихвите по нея в размер на 1,76 лева на Златка Иванова 
Йорданова за наем на „Автогара” тр. Две могили. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 15.30 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) 
 

        

 


