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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 74 

 

Днес, на 20.11.2008 г., от 14.30 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. Утвърждаване на средства за посрещане и празнуване на Коледните и 
Новогодишни празници 2008/2009 година: докладна записка с вх. № 425/13.11.2008 г. . 
 2. Приемане  на Наредба № 5 за определянето и администратирането на местните 
такси и цени на услугите,предоставяни на физически  и юридически лица на територията на 
Община Две могили и отмяна на същата,приета с Решение № 66 по Протокол № 
6/22.01.2008 година: докладна записка с вх. № 427/13.11.2008 г.  
 По първа точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Във връзка с 
предстоящите коледни новогодишни празници, традиционно Община Две могили организира 
множество мероприятия за тяхното подобаващо изпълнение. За целта са необходими 
определени финансови средства, като общинската администрация са се постарали да 
представят списъка с мероприятията и необходимите средства за изпълнението. С цел 
приятното изкарване на празниците от всички граждани на Общината се предлагат да се 
изразходват средства на стойност 22 280.00 лева. Сигурен съм, че служителите на 
общинска администрация са направили точна преценка на средствата, които ще се 
изразходват, мероприятията също са много и предлагам колегите да гласуваме за 
утвърждаване на средствата. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Тодор Куцаров: Коледните и новогодишни празници са традиция както за нас 
така и за цялата страна, така че за доброто посрещане са необходими и средства. Смятам, 
че определените средства направени от общинската администрация са праведни. В този 
смисъл аза съм „За „ посочените средства. 
 2. Микерям Адям: Съгласна съм с така предложена план – сметка за коледните и 
новогодишни празници и ще гласувам за нейното приемане. 
 3.:Петър Петров: Съгласен съм с така предложената план-сметка и смятам, че ако 
те не се изразходват ще останат в полза на други параграфи. 
 4. Йордан Великов: Съгласен съм с колегите. 
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: През януари 2008 година 
Общински съвет прие Наребда за администратирането на местните такси и цени на услуги 
предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две могили. 
След анализ на инфлационните процеси и себестойността на представените услуги се 
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налага ново обсъждане и приемане на Наредба № 5, за целта общинска администрация е 
подготвила съдържание за отменяне на Наредба № 5 и за приемане на ново съдържание. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
     1.  Тодор Куцаров: Завишаването на административните цени на услуги е в унисон с 
времето. Така, че искаме или не искаме трябва да я приемем.  
 2. Микерям Адям:  Реално има завишение на местните цени и услуги. Поради тази 
икономическа криза да не стигнем до положението да не се плащат данъците и за това в 
Общинския съвет още веднъж да се огледа Наредбата и да се приемат такива такси, които 
да удовлетворяват гражданите. 
 3.: Красимир Кунев: Очертава се повишаване на таксите за битови отпадъци 
догодина да скочат с 100 %. От една страна погледнато това е значително увеличение, но от 
друга страна за вбъдеще ще се изискват повече средства за сметоизвозването и 
обезвреждането на битовите отпадъци, понеже предстои откриване на едно общо сметище 
на територията на Община Бяла и така разходите ще се повишат за транспортирането до 
там. Другите такси са повишени като цяло на базата на протичаштите инфлационни процеси 
в страната. 
 4. Йордан Великов: Съгласен съм с така предложените параметри на цените и 
услугите. 
 

 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 
приеме утвърждаване на средства за посрещане и празнуване на Коледните и Новогодишни 
празници 2008/2009 година. 
 1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  да 
приеме Наредба № 5 за определянето и администратирането на местните такси и цени на 
услугите,предоставяни на физически  и юридически лица на територията на Община Две 
могили и отмяна на същата, приета с Решение № 66 по Протокол № 6/22.01.2008 година: 
докладна записка с вх. № 427/13.11.2008 г.  

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) 


