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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 128 

Днес, на 08.10.2009 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. 

Отсъства:  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 на Венета Георгиева Илиева с вх. № 
439/06.10.2009 г., относно отпускане на еднократна финансова помощ на деца с дължими 
такси в ЦДГ „Първи юни” село Баниска. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 446/07.10.2009 г., 
относно: Предоставяне под наем на вещи – частна общинска собственост на „Черни Лом 2008” 
ЕООД, град Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва г-н Петър Петров: Директорката на ЦДГ 
„Първи юни”, село Баниска е подала докладна записка в която иска да бъде отпусната 
финансова помощ, с която да бъдат покрити неплатените такси на 5 деца през годините 2006 и 
2007. Общата сума възлиза на 167.02 лв. Предлагам да подкрепим докладната. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев:   Децата в предложената докладна живеят на територията на 
общината. Семейното им положение е тежко – родителите им са безработни или са само с  
един родител. По средствата за Наредба №10 разполагаме с 1 800 лв. Директорката много 
точно е дала информация за децата и смятам, че можем да отпуснем исканата сума. 

2. Г-н Тодор Куцаров:  Някои от тези деца вече са ученици. Родителите им са трайно 
безработни, сумите не са големи и можем да помогнем. 

3. Г-жа Микерям Адям: Съгласна съм да бъде отпусната еднократната финансова 
помощ, за да може да се заплатят таксите на 5 деца, тъй като същите са несъбираеми. 

По втора точка от дневния ред докладва г-н Петър Петров: В предложената 
докладна кмета на общината предлага да бъде предоставено под наем имущество частна 
общинска собственост сметосъбирачни машини, които общината получи  от ПУДООС по 
програма „Създаване на общинска система за сметосъбиране и сметоизвозване на 
територията на Община Две могили” на общинското еднолично дружество „Черни Лом 2008”. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Въпросния проект общината спечели миналата година и при 
направеното запитване до ПУДООС е получено разрешение за сключване на договор за 
отдаване под наем на сметосъбирачните машини на общинската фирма.  Тези машини вече се 
използват от „Черни Лом 2008” така, че решението донякаде е и формално. 
 2. Г-н Тодор Куцаров: Смятам, че е целесъобразно да се дадат под наем машините на 
дружесво „Черни Лом 2008”, съгласно Закона за общинска собственост и Наредба № 7 на ОбС 
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- Две могили. Наемът е символичен, но като се има впредвид че собствеността е общинска и 
дружеството също смятам,че е нормално. 
 3. Г-жа Микерям Адям: Смятам да подкрепим направената докладна. Тези 
сметосъбирачни машини отдавна извършват дейноста си на територията на общината и 
затова решението ни трябва да е в помощ за фирма „Черни Лом 2008”. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” реши да бъде отпусната сумата от 167.02 лв. на 

Директора на ЦДГ „Първи Юни” село Баниска Венета Георгиева Илиева, с които да бъдат 
заплатени таксите за детска градина наследните деца: 

1.1. Валентин Русков Асенов с ЕГН 0442055304, живеещ в село Баниска, ул. „Вихрен” 
№ 35 – сумата от 36.50 лв., представляваща неплатена такса за посещаване на детската 
градина за месеците октомври, ноември и декември 2007 година. 

1.2. Моника Севдалинова Рашкова с ЕГН 0246185314, живееща в село Баниска, ул. 
„Вихрен” № 22 – сумата от 7.92 лв., представляваща неплатена такса за посещаване на 
детската градина за месец септември 2007 година. 

1.3. Асен Теменужков Асенов с ЕГН 0248025280, живеещ в село Баниска, ул. „Стара 
планина” № 53 – сумата от 27.73 лв., представляваща неплатена такса за посещаване на 
детската градина за месеците ноември и декември 2006 година и януари 2007 година. 

1.4. Иларион Валентинов Асенов с ЕГН 0142251409, живеещ в село Баниска, ул. 
„Мусала” № 33 – сумата от 18.42 лв., представляваща неплатена такса за посещаване на 
детската градина за месеците септември, октомври, ноември 2006 година. 

1.5. Светослав Славчев Асенов с ЕГН 0341315281, живеещ в село Бъзовец, ул. „Черно 
море” № 6 – сумата от 76.45 лв., представляваща неплатена такса за посещаване на детската 
градина за месеците март, април, май и юни 2008 година. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” реши да бъдат отдадени под наем на общинско 
еднолично дружество с ограничена отговорност „Черни Лом 2008” срещу месечен наем в 
размер на 524 (петстотин двадесет и четири) лева на двата специализирани сметосъбиращи 
автомобила за срок  от 36 месеца. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев)            
 
 
4................................   

       (Микеря Адям)        

       
                  Председател на комисията: 
 
       ______________ (П. Петров) 
 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 

       _____________ (Т. Куцаров) 


