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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 89 

 

Днес, на 21.01.2009 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. Петър Колев Петров – председател. 
2. Тодор Неделчев Куцаров - секретар. 
3. Красимир Ганчев Кунев – член.  
4. Микерям Кадир Адям  -член. 
 5. Йордан Георгиев Великов – член. 
 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
 1. Изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услути, предоставяни на физически и юридически лица на 
територията на Община Две могили. 
 2. Отпускане на еднократна помощ на Акиф Ахмедов Акифов. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: В държавен вестник бяха 
приети промени в чл. 113, касаещо издаването на разрешителни и плащането на годишни 
такси за търговия с тютюн и тютюневи изделия,търговия с продукти от грозде, спирт и 
спиртни напитки.  Предоставям Ви предложените изменения и допълнения. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев:Тези цифри са приети със закон и ние не можем да ги изменяме,  
в определени граници     можем да ги коментираме и да приемем цените.. 
 2. Микерям Адям: Смятам , че предложените цифри са приемливи. 
 По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Имам предложение  към 
комисията да отпусне еднократна помощ на Акиф Ахмедов Акифов поради тежка трудова 
злополука - падане от скеле. Същия работи частно, майка му получава  пенсия от 100.00 
лева. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Петър Петров: Познавам случая,които е много трагичен лекарите с голям зор 
спасиха живота му. Предлагам да му се отпусне еднократна помощ в рамките на 300,00 
лева. 
 2. Красимир Кунев: В такива случаи трябва да отпускаме помощ. 
 След приключване на разискванията, комисията приема следните    

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” Комисията по бюджет и финанси приема  така 

предложените изменения и допълнения на  Наредба № 5 
2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” –   комисията предлата на общинския съвет да 

отпусне еднократна помощ на Акиф Ахмедов Акифов в размер на 300 / триста лева/. 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
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1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев) 

           
 

4. ………………………  5. ………………………   
           (Йордан Г. Великов)                              (Микерям К. Адям) 
  

 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       __________________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 
 

        

 
 

        

 


