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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 184 

 

Днес, на 22.06.2011 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. 
5. 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. № 
216/01.06.2011 г., относно: Намаляване на началната продажна цена. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
217/01.06.2011 г., относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община 
Две могили, област Русе. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 249/22.06.2011 
г., относно: Прекратяване изплащането на възнаграждението на общински съветник. 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е 
докладна записка с вх. № 216, относно намаляване на началната продажна цена на 
имот „Пионерски лагер”.Експертната оценка е с изтекла давност. За да се намали 
цената на имота трябва да се направи нова експертна оценка и след неявяването на 
купувач на търга може да се намали началната тръжна цена. Този имот беше обявен 
за продажба преди две години. 

В разискванията по първа точка взеха участие:   
1. Красимир Кунев: Според мен не е спазена процедурата във връзка с 

намаляването на началната цена и поради тази причина аз съм против. 
2. Микерям Адям: Съгласна съм с казаното от колегите. Трябва да се извади 

нова данъчна оценка, тъй като в действителност сградата не съществува. 
По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпила е 

докладна записка във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 5. Става 
въпрос за юридически пропуски в предишното изменение – има изписани два члена 
63, от тях единия става член 64 и е създаден нов член 65, с който могат да бъдат 
налагани глоби по фиш за дребни нарушения. 

В разискванията по втора точка взеха участие:   
1. Красимир Кунев: Тук става въпрос за дребни изменения на Наредбата, 

които са изцяло във връзка с измененията на законите в страната, така че не би 
трябвало да е проблем да се приеме. 

2. Йордан Великов: Съгласен съм с предложените изменения да бъдат 
приети от Общинския съвет. 
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По трета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпила е 

докладна записка, относно прекратяване на изплащането на възнаграждението на 
общинския съветник Ахмед Феим. Същият е подал молба, поради навършени 
години за пенсиониране и е необходимо да се прекрати трудовото му 
правоотношение. Ето защо ние не трябва да му пречим, а да вземем решение да бъде 
прекратено изплащането на възнаграждение на Ахмед Феим. 

В разискванията по трета точка взеха участие:   
1. Тодор Куцаров: Законодателят изисква при навършени 63 години лицето 

да няма трудови правоотношения. Ето защо ние трябва да вземем това решение. 
2. Йордан Великов: Трябва да удовлетворим искането на Ахмед Феим и да 

прекратим изплащането на възнаграждението на Ахмед Феим. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” счита, че решението е незаконосъобразно, 
поради което не следва да се приема. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица натериторията 
на Община Две могили, област Русе. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде прекратено 
изплащането на възнаграждението на общински съветник. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 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) 


