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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 24 

 

Днес, на 14.04.2008 г., от 17.00 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. Йордан Георгиев Великов – член. 
5. Микерям Кадир Адям – член. 

  

В работата на комисията с право на съвещателен глас участие взе Байчо Георгиев – 
председател на Общинския съвет. 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред 
 1. Разглеждане на докладна записка с вх.№ 89/14.04.2008 г. на Драгомир Дамянов 
относно: Бракуване на вещи – частна общинска собственост. 

2.  Разглеждане на докладна записка с вх. № 85/10.04.2008 г. на Драгомир Дамянов 
относно: Изплатени командировъчни пари на кмета на общината.  

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: 
Вещите са ненужни и неупотребяеми предлагам да бъдат бракувани и предадени на 

вторични суровини. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Тодор Куцаров: В детска градина Бъзовец са установни негодни и подлежащи за 
ремонт парни котли 2 броя, цистерни за котелно гориво 2 броя, бойлер електрически 1 брой. 
Смятам, че тези материални ценности излишно се водят в материалния баланс на общината 
и смятам, че общинския съвет трябва да даде своето съгласие за тяхното бракуване.  

2. Красимир Кунев: Съгласен съм и предлагам общинския съвет да даде своето 
съгласие.Тази наредба е много важна за участие на проекти за европейските фондове .И тук 
най - добре може да се проявява публично - частно партньорство. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 

1.Петър Петров:Общинския съвет трябва да утвърди командировките на Кмета за 
първото шестмесечие. Кмета е направил 180 лева за първото шестмесечие и трябва да 
дадем съгласие общинския съвет да ги одобри.  

 2. Йордан Георгиев Великов: Няма какво да коментираме.  
След приключване на разискванията, по предложение на Петър Петров, 

комисията прие следното становище: 
С Т А Н О В И Щ Е: 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА БРАКУВАНЕ на 
описаните в докладна записка с вх.№ 89/14.04.2008 г. на Драгомир Дамянов вещи – частна 
общинска собственост  
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2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ОДОБРЯВА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ за 

командировките на кмета на общината за първото тримесечие на 2008 г. описани в докладна 
записка с вх.№ 85/10.04.2008 г на Драгомир Дамянов  

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.30 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) 

 


