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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 193 

 

Днес, на 13.09.2011 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 Светлозар Донев с вх. № 
347/08.09.2011 г., относно: Искане за неплатени данъци на МПС за минали години. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
370/12.09.2011 г., относно: Определяне на продажна цена на дърва за огрев за 
населението на Община Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
371/12.09.2011 г., относно: Изменение на Решение № 961 по Протокол № 
61/03.06.2011 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
372/12.09.2011 г., относно: Изменение на Решение № 735 по Протокол № 
51/05.08.2010 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: В докладната 
записка се иска да опростим данците на МПС, но в докладната не са посочени на 
каква стойност и за кои са те. Предлагам на комисията да приемем решение за 
освобождаване от данък на МПС за минали години. 

В разискванията по първа точка взеха участие:   
1. Микерям Адям: Съгласна съм, но докладната записка е много неточна. 
По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: На наше 

предходно заседание взехме решение цената на дървата за огрев да е 38 лева, но тъй 
като има повишение на горивата и затова се налага да увеличив цената на дървата на 
42 лева. 

В разискванията по втора точка взеха участие:   
1. Йордан Великов: Съгласен съм с тази цена, но на участниците в 

отечествената война нека да бъде 25 лева и  да им се дава до 3 кубика. 
По трета точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпила е 

докладна записка за изменение на решение № 961 за отпускане на безлихвен заем от 
набирателната в бюджетната сметка на Общината в размер на 80 000 лева. Предлага 
се да се удължи срока за погасяване до 30.11.2011 г. в размер на 48 000 лева. 

В разискванията по трета точка взеха участие:   
1. Тодор Куцаров: Това решение ще трябва да ес промени поради 

невъзможността Общината да възстанови въпросните 48 000 лева в приетия срок. 
Това е породено от закъснелите възстановявания на средства по Оперативните 
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програми от Управляващите им органи. По тази причина съм съгласен да бъде 
прието решението. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпила е 
докладна записка за удължаване срока за възстановяване на средствата по кредита 
от СИБАНК. Срокът беше до 30.09.2011 г., а сега се предлага да бъде удължен до 
30.04.2012 г. поради невъзможността на Общината да ги възстанови, тъй като УО на 
програмите не е възстановил средствата на Общината.  

В разискванията по четвърта точка взеха участие:   
1. Петър Петров: Макар задачата, която поставихме на Кмета общинският 

дълг да бъде ликвидиран до 30.09.2011 г. се оказа, че това е невъзможно. Причината 
е в държавата, която не възстановява похарчените пари по спечелените проекти. Ето 
защо предлагам срокът за погасяване на кредита от СИБАНК да се удължи. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъдат опростени 
неплатени данъци на МПС за минало време на ПГСС град Две могили. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” определя 42 лева продажна цена за дърва 
за огрев за населението на Община Две могили. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде измененено Решение 
№ 961 по Протокол № 61/03.06.2011 г. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде изменено Решение 
№ 735 по Протокол № 51/05.08.2010 г. 

 

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) 


