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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 161 
 

Днес, на 21.09.2010 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. Йордан Георгиев Великов –  член. 

5. Микерям Кадир Адям – 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. № 

335/17.09.2010 г., относно: Изменение на  Приложение 5.1. от Решение № 599 по 

Протокол 45/29.01.2010 г., относно педагогическите кадри от общината, които имат 

право на заплащане на част от транспортните разходи за 2010 г., считано от 

15.09.2010 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

336/17.09.2010 г., относно: Отпускане на временен безлихвен заем от набирателната 

в бюджетната сметка. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

340/17.09.2010 г., относно: Осигуряване на дърва за огрев на общински и 

обществени учреждения, ветерани от войните и определяне на продажна цена на 

дървата за огрев и строителния материал за отоплителен сезон 2010-2011г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

341/17.09.2010 г., относно: Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на 

маркирана на корен дървесина /топола/ от № 000147 по картата на възстановената 

собственост на землище с. Широково, общ. Две могили, в местността „Дар боаз”, с 

площ от 26,283 дка и начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи” и 

определяне на продажна цена на дървесината по категории. 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е 

докладна записка от кмета на общината за вземане решение за заплащане на част от 

транспортните разходи на педагогически специалисти, които имат това право. 

Представени са списък он ОУ Баниска и СОУ –Две могили. Всяка година вземаме 

решение за тях и имат право до 85 % от стойноста на транспортния разход  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Тодор Куцаров: Ако в наща Община няма преподаватели отговарящи на 

исканата специалнос, то тагава съм съгласен да се изплащат 85 % от транспортните 

разходи . Нека дасепредставят справка от училищата за пътуващите учители.  

2. Микерям Адям: Съгласна съм да се идзплати 85 % на учители живеещи в 

Община –Две могили.  
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3. Красимир Кунев: Нормално е да оправдаваме част от разходите на тези 

учители, които работят в общинските училища при положение че не живеят в 

даденото населено място. 

По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Посттъпила е 

докладна записка от кмета на общината за отпускане на безлихвен заем от 

набирателната в бюджетната сметка.Заема е необходим за осъществяването на 

спечелени проекти. Размера на заема е 61 527 лева от набирателната сметка. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Тодор Куцаров:От договор за кредит № 78 с „Фонда за органите на местно 

самоуправление в България-ФЛАГ”по оперативна програма „Околна среда” 

длъжника издължи главницата на 25.09.2100 г.115 128,00 лева,като недостика е 

31 000 лева.  

2. Йордан Великов: По програма Пратньорско соразумение № 7  от  

28.09.2009 г. с Асоциацията на Дунавските общини трябва да се преведат на  

водещтата страна нашето участие в размер на 17 447 лева. 

3.Микерям Адям: По Договор ЕТ”Сенвър-Павлеина Върбанова гр. Бяла за 

почистване на мери и пасища в размер на 13 080 лева Парите ще се въстановят от 

ДФ „Земеделие”. 

4. Красимир Кунев: Съгласен съм да отпуснем тези пари. Все пак те са за 

реализиране на програми от които Общината само може да спечели. 

По трета точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е 

докладна записка от кмета на общината за осигуряване на дърва за огрев на 

обществени учреждения и на ветерани от воините.Тази дейност се извършва всяка 

година от общината VТрябва да вземем решение за цената. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  

1. Красимир Кунев: Цената на дървата ще определим в общинската сесие. 

2. Микярям Адям:Всяка година осигуряваме дърва за огрев на ветераните от 

воиниет  с намалена цена.Това трябва да направим и тази година.Трябва да се 

снабдят читалищата ,кметствата и други учреждения.  

По четвърта точка от дневния ред докладва Петър Петров:Постъпила е 

докладна записка  за продажба на търг на маркирана на корена дървесина.Мястото е 

поречието на река Лом.  

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
1. Тодор Куцаров: Минаха двадесет години от засаждането на тополите 

,затова правилное да се исекат тополите и наново залеси. 

2. Йордан Великов: Съгласен съм.; 

3. Красимир Кунев: Най-правилно е да се направи търг и затова съм 

съгласен да се продадат съгласно изискванията на Наредба №7. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да се заплащат 85 % от 

транспортните разходи на патуващите учители до ОУ с.Баниска, детските градини и 

СОУ Две могили. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да  се отпусне безлихвен 

заем от набирателната в бююджетната сметка в размер на 61 527 лева 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да се осигурят дърва за 

огрев на общински и обществени учреждения, ветерани от воините и да се определи 
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в сесията на продажната цена.Цена за граждани 38 лева ,за ветерани от воините 19 

лева. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за”дава съгласие да се проведе търг с явно 

наддаване за продажба на маркирана на корен дървесина (топола) в месността 

„Дарбоаз” с начална цена 22 280.50 лв без ДДС.  
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 
 

 

Подписали протокола: 

 

 

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) 


