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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 133 

Днес, на 16.11.2009 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 Александър Иванов с вх. № 529/11.11.2009 г., 
относно: Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили за 
деветмесечието на 2009 г.  

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 530/11.11.2009 г., 
относно: Изменение на Решение № 203 и Решение № 264 за предоставяне на безлихвен 
заем от Община Две могили на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Управителят на общинска 
фирма „Черни Лом” е внесъл информация за дейността на фирмата за деветмесечието на 
2009 година. В нея той отразява финансовото състояние, което възлиза на 215 000лева, като 
от услуги е 176 000 лева, от продажба на стоки 15 000лева и други  24 000 лева. Разходната 
част възлиза на 243 000 лева. Голяма част от разходите са за материали. Дълготрайните и 
малотрайни активи възлизат на 417 000 лева, от които дълготрайните са 82,97%. Капиталът 
на дружеството възлиза на 308 000 лева, но дългосрочните задължения възлизат на 176 000 
лева, а краткосрочните на 58 000 лева. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Смятам, че трябва да приемем информацията и дадем  добра 

оценка на дейността на фирмата. 
2. Микерям Адям: Съгласна съм с така направената информация. Има някои неща, 

които трябва да се изгладят и се покаже има ли печалба фирмата. 
3. Тодор Куцаров:Давам добра оценка за работата на фирмата,тя е само на девет 

месеца и ние не можем да търсим големи резултати. 
По втора точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: Постъпила е 

докладна записка от Кмета на общината за изменение на решение 203 и 264 за предоставяне 
на безлихвен заем от община Две мотили на общинска фирма „Черни лом” ЕООД. С тези 
решения общинския съвет е отпуснал средства до момента на стойност 176 000 лева. 
Съгласно предложената таблица е видно, че до сега общината с предоставени средства е 
закупила активи на стойност 221 728 лева и това да бъде заемната стойност и крайния срок 
за въстановяване да бъде 31.12.2011 г. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Красимир Кунев: Тази Фирма е общинска и трябва да се финансира от общината. 
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2. Петър Петров: Тази общинска фирма изпълнява общински поръчки по 

сметосъбирането и сметоизвозването. До сега материалните активи бяха малко и не даваха 
възможност пълноценно да ръботи предприятието. Трябва да приемем предложението за 
именение на решенията относно заема на фирмата от общината. 

3. Г-жа Микерям Адям: Съгласна съм, но дано този срок за въстановяване на 
средствата да бъде окончателен. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема Информация за дейността на „Черни 
Лом 2008” ЕООД, град Две могили за деветмесечието на 2009 г.  

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие за изменение на Решение № 
203 и Решение № 264 за предоставяне на безлихвен заем от Община Две могили на „Черни 
Лом 2008” ЕООД, град Две могили. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 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) 


