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

ПРОТОКОЛ
№2
Днес, на 03.01.2008 г., от 16.00 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. Александър Иванов Иванов – Председател на комисията.
2. Петър Колев Петров – секретар.
3. Красимир Ганчев Кунев – член.
4. Йордан Георгиев Великов – член.
В работата на комисията участие взе Николай Христов – Директор на ДД – Две
могили.
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни
пречки, единодушно приехме следния дневен ред:
1. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 25/29.12.2007 г. на кмета на община Две
могили Драгомир Дамянов, относно промени в Наредба № 5 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Две
могили в Глава втора, Раздел І „Данък сгради и такса битови отпадъци”
2. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 26/29.12.2007 г., относно приемането на
план – сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови
отпадъци, поддържане на територията за обществено ползване за 2008 г. и определяне
размера на такса за битови отппадъци.
По първа и втора точка от дневния ред докладва Александър Иванов:
Докладва:
1. Докладна записка с вх. № 25/29.12.2007 г. на кмета на община Две могили
Драгомир Дамянов, относно промени в Наредба № 5 за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Две могили в Глава втора,
Раздел І „Данък сгради и такса битови отпадъци”
2. Докладна записка с вх. № 26/29.12.2007 г., относно приемането на план – сметка за
разходите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци,
поддържане на територията за обществено ползване за 2008 г. и определяне размера на
такса за битови отппадъци.
В разискванията по първа точка взеха участие:
1. Йордан Великов: Обслужването на фирмите е под всяка критика. Изхвърлят се не
са битови отпадъци, а всичко каквото има за отпадък – тор от животните и боклуци от
градината и т. н.
2. Красимир Кунев: Според мен трябва да се увеличи данък сгради. За смет трябва
да се плаща според броя на живеещите в дадения дом. Общината трябва да прояви
инициатива за животинските и растителните отпадъци.
3. Петър Петров: Необходимо е за животинските отпадъци да се построят торица и
този оборски тор да се използва за наторяване
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4. александър Иванов: Промените в Наредба № 5 са належащи, поради което
следва да се приемат. По отношение на вариантите по втората докладна, предлагам ІІ
вариант.
5. Николай Христов: Според Мен за предпочитане е І вариант – той е по-лесно
осъществим и по–разбираем за хората.
След приключване на разискванията, по предложение на председателя
Александър Иванов приехме следното
С Т А Н О В И Щ Е:
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за”, по докладна записка с вх. № 25 от
29.12.2007 г., намира направените предложения за промените за основателни, с едно
изключение:
ПРЕДЛАГА чл. 18, ал. 3 от наредбата да придобие следния текст: В течение на
годината за обстоятелства, декларирани по ал. 1 се извършват проверки. При
констатирано ползване на недвижимия имот, таксата се събира в двоен годишен
размер определената пропоционално върху данъчната оценка на имота
2. Комисията с 4 (четири) гласа „за”, по докладна записка с вх. № 26 от
29.12.2007 г., намира направените три варианта за основателни, но
ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да бъде приет І вариант, като завиши таксата
за събиране на битови отпадъци и траспортирането им до депата от 2 промила върху
данъчната оценка на 2,5 промила за имоти награждани
Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.30 часа.
Подписали протокола:
1. ………………………
(Александър Ив. Иванов)

2. ………………………

3. ………………………

(Петър К. Петров)

(Красимир Г. Кунев

4. ………………………
(Йордан Г. Великов)

Председател на комисията:
______________ (Ал. Иванов)
Секретар

на

комисията:

_______________ (П. Петров)

