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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 125 

Днес, на 14.09.2009 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. 

5. 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. № 393/09.09.2009 г., 
относно: Определяне на цени на общинските земи върху които е било учредено право на 
ползване, въз основа на актове, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 395/09.09.2009 г., 
относно: Прехвърляне на средства от набирателната в бюджетната сметка на Общината. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 396/09.09.2009 г., 
относно: Определяне размера на субсидията за поевтиняването на храната на учениците за 
учебната 2009 – 2010 г. 

По първа точка от дневния ред докладва г-н Петър Петров: Касае е се за имоти, 
които преди тридесет година са предоставени на хора от общината, за да си построят с 
отстъпено право на строеж сезонни постройки. Сега им се дава възможност да си купят и 
земята. Цените са ниски, но те са в съответствие с чл. 36 от ЗСПЗЗ. Не можем да приемем 
други цени, както правим при продажба на други недвижими имоти. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Аз се въздържам по този въпрос, тъй като има конфликт на 
интереси – подадох и декларация. 

2. Г-н Тодор Куцаров: По този въпрос аз също ще се въздържа, защото имам място 
в Пепелина и искам да си го купя сега.  

3. Г-н Йордан Великов: Аз се въздържам от мнение, тъй като брат ми има място там 
и ще го купува сега. 

4. Г-жа Микерям Адям: Цената е ниска, но тя е изготвена съгласно Наредбата за 
определяне цените на земеделските земи, които са различни от пазарните оценки, ако ги 
продаваме. Хората ги работят толкова години, нека да си ги купят. 
 По втора точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: В тази докладна 
записка е предложено да се прехвърлят 70 200 лева от набирателната в бюджетната 
сметка, тъй като това са средства от общинските земеделски пътища. Мисля, че няма да 
бъде направено нарушение, ако приемем така предложеното ни решение. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Г-жа Микерям Адям: Съгласна съм да се прехвърлят тези средства. Тези пари са 
набрани от земеделски земи, които се работят от Кооперациите. Тази година ще се получат 
също пари по тази сметка. 
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2. Г-н Петър Петров: Тези финансови операции са често случващо се явление в 

управлението на Общината. Когато се наберат повече сметки в набирателната, те се 
прехвърлят в бюджетната сметка. 

3. Г-н Красимир Кунев: Във въпросната сметка са набрани пари от обработваните 
земеделски земи под формата на пътища от земеделските производители и е нормално да 
ги използваме в бюджета.  

По трета точка от дневния ред докладва г-н Микерям Адям: С докладна записка 
Кмета на Общината предлага процентно намаление от себестойността на столовото 
хранене на учениците с 60 %. Предложението е съобразено с възможностите ни – все пак за 
пътуващите деца има предвидена субсидия от 474 лв. на дете за година. С тях ще им се 
осигури храненето в стола. А от тази привилегия ще могат да се възползват всички ученици.  

В разискванията по трета точка взеха участие:  
 1. Г-н Йордан Великов: Това е добра социална политика, която аз одобрявам и 
гласувам за нея. 

2. Г-н Петър Петров: Още при закриването на училищата ние поехме ангажимент 
пред родителите на учениците, че ще създадем много добри условия за правилното 
функциониране на учебния процес. Предлаганото 60 % поевтиняване от себестойността е 
правилна социална политика на Общината спрямо децата. Аз подкрепям това предложение. 

3. Г-н Красимир Кунев: Предлаганият процент за поевтиняване на храната е повече 
от оптимистичен. Това ще намали значително разходите на учащите се за обяд. Незнам до 
колко тези средства ще могат да се осигурят от делегирания бюджет на училището. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  

 

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема цените на общинските земи върху които е 

било учредено право на ползване, въз основа на актове, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 
2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да се прехвърлят средства от 

набирателната в бюджетната сметка на Общината в размер на 70 200 лв.. 
3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема размера на субсидията за поевтиняването 

на храната на учениците за учебната 2009 – 2010 г. в размер на 60 %. 
 

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. .............................. 
       (Микеря Адям)           (Йордан Великов) 

        Председател на комисията: 
 
 
        ______________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
        _____________ (Т. Куцаров) 


