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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ” 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 129 

Днес, на 13.10.2009 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 от Драгомир Дамянов с вх. № 448/07.10.2009 г., 

относно: Извършени разходи от общинска администрация във връзка с процедура по чл. 37в 
от Закона за собствеността и ползването на  земеделски земи. 

Докладва: Красимир Кунев – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”.  
2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 460/08.10.2009 г., 

относно: Предоставяне под наем на част от имот – публична общинска собственост. 
Докладва: Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и финанси”.  
3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 462/08.10.2009 г., 

относно: Изменение на Решение № 466 по Протокол № 36 от 17.07.2009 г.. 
Докладва: Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”.  
4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 463/08.10.2009 г., 

относно: Изменение на Решение № 468 по Протокол № 36 от 17.07.2009 г.. 
Докладва: Красимир Кунев – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”.  
5. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 464/08.10.2009 г., 

относно: Изменение на Решение № 469 по Протокол № 36 от 17.07.2009 г.. 
Докладва: Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”.  
6. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 465/08.10.2009 г., 

относно: Изменение на Решение № 470 по Протокол № 36 от 17.07.2009 г.. 
Докладва: Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”.  
По първа точка от дневния ред докладва г-н Красимир Кунев: Това е докладната, 

която според мен е най-сложна от всичките,които ще разглеждаме тази сесия. Действително 
по чл. 37 от ЗСПЗЗ, Общината организира процедура за сключване на договори между 
ползватели на земеделски земи за които няма представени договори за 
собственост.Общината движи тази процедура, получава полагащата се рента и я изплаща на 
собствениците, когато те докажат собствеността си. За тази дейност се правят разходи. 
Въпросът е: Въпреки това, можем ли да събираме такива такси? Според мен – не. Ако пък 
имаме право, то може би следва да бъде година за година. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
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 1. Г-н Петър Петров: Според мен такава такса трябва да се събира и е редно да 
подкрепим докладната.   

2. Г-н Тодор Куцаров: Приложена е калкулация за труда, който е необходим. Не искам 
да оспорвам цифрите в нея, но калкулацията е направена за първата година. Не е ясно как 
процинтите стават съответно 25 и 30 % през втората и третата. 

3. Г-жа Микерям Адям: Това, което се предлага е такса, която съгласно Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2009 г. § 84 не можем да съберами, тъй като не 
произтича от никакъв закон.  

По втора точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: Сдружението има 
желание да занимава децата с йога, за което му е необходимо помещение. Можем да им 
предоставим такова помещение. За целта, обаче трябва да се премине през търг. Можем да 
подкрепим докладната. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Приложени са всички документи към докладната, така че 
можем да я подкрепим. 

По трета точка от дневния ред докладва г-н Петър Петров: Предлага се да бъде 
намалена цената на обор № 3, тъй като и на двата конкурса, които са проведени не са се 
появили кандидати. Намалението е в рамките на допустимото. Можем да подкрепим 
докладната. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
 1. Г-н Тодор Куцаров: В самото решение се казва, че се изменя т. 2 от решението, но 
не се посочват сумите, които са записани в докладната. Според мен решението трябва да 
добие следният вид: 

 Изменя числото „35 550.00”, което става „31 995.00” в т. 2 от Решение № 466 по 
Протокол № 36 от 17.07.2009 г. 

По четвърта точка от дневния ред докладва г-н Красимир Кунев: Решението, което 
се предлага в тази докладна не може да се приеме така, кактосе предлага. Искат 50 % 
намаление на цената, която сме одобрили. Цитират чл. 136 от Наредба № 7, но пропускат, че 
по Закона за общинската собственост чл. 41, ал. 2 не можем да определим цена по-ниска от 
тяхната данъчна оценка. Така, че решението ни, според мен трябва да добие следният вид: 

 Изменя числото „2 400.00”, което става „2 327.50” в т. 2 от Решение № 468 по Протокол 
№ 36 от 17.07.2009г. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие. 
 1. Г-жа Микерям Адям: И на мен ми направи впечатление, че искат да намалим 
оценката под данъчната. Незнам защо не са се съобразили със закона.  

По пета точка от дневния ред докладва г-жа Микерям Адям: По тази докладна 
нещата стоят добре. Можем да намалим оценката ни с 10 % така, както искат. Решението, 
обаче да го оформим като предходните две, коитко посочихте. 

В разискванията по пета точка взеха участие:  
 1. Г-н Петър Петров: Гледаме как са ни предложили решенията, но трябва да 
огледаме и основанията, които са ни дадени за приемане на самите решения. Трябва да 
разговарям с Председателя и основанията по тези решения да ги уточним за всички докладни. 
И на сесията, ако е необходимо да ги зачетем и тях. 

По шеста точка от дневния ред докладва г-н Петър Петров: В тази докладна се 
повтарят нещата от Решение № 468. Решението ни може да добие следният вид: 

 Изменя числото „1 200.00”, което става „1 143.30” и числото „400.00”, което става 
„271.10” в т. 2 от Решение № 470 по Протокол № 36 от 17.07.2009 г. 

В разискванията по шеста точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Да приемем решение с оценките, които са по данъчна оценка.. 
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След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” предлага докладната да бъде оттеглена или в 

съдебна зала да се иска от Кмета на Общината за законосъоразността на таксата, която се 
иска да се събира. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” реши: дава съгласието си да се отдада под наем 
публична общинска собственост – салон в ЦДГ град Две могили от 34 м кв. 

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” реши:  дава съгласието си за изменение на 
решение 466 по протокол № 36, което да добие следният вид: 

 Изменя числото „35 550.00”, което става „31 995.00” в т. 2 от Решение № 466 по 
Протокол № 36 от 17.07.2009г. 

4. Комисията с 4 (четири) гласа „за” реши: дава съгласието си за изменение на 
решение 468 по протокол № 36, което да добие следният вид: 

 Изменя числото „2 400.00”, което става „2 327.50” в т. 2 от Решение № 468 по Протокол 
№ 36 от 17.07.2009г. 

5. Комисията с 4 (четири) гласа „за” реши: дава съгласието си за изменение на 
решение 469 по протокол № 36, което да добие следният вид: 

Изменя числото „7 500.00”, което става „6 750.00” в т. 2 от Решение № 469 по Протокол 
№ 36 от 17.07.2009г. 

6. Комисията с 4 (четири) гласа „за” реши: дава съгласието си за изменение на 
решение 470 по протокол № 36, което да добие следният вид: 

 Изменя числото „1 200.00”, което става „1 143.30” и числото „400.00”, което става 
„271.10” в т. 2 от Решение № 470 по Протокол № 36 от 17.07.2009г. 

 
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) 


