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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 27 

 

Днес, на 17.04.2008 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.№ 93/14.04.2008 г. на Драгомир Дамянов 
относно: Кандидатстване за безлихвен кредит пред ПУДООС с ПРОЕКТ „ Създаване на 
общинска система за сметосъбиране и сметоизносване на територията на Община Две 
могили.”.  

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: 
Общинското ръководство предлага да се изтегли един кредит от ПУДООС от 618 696 

лева. Каква е призумцията . Този безлихвен кредит ще се използва за закупуване на 
техника. Смятам, че трябва общината да регистрира общинска фирма за сметоизвозване. 
Целта е общината сама да си извършва тази дейност. За целта общината е взимала 
положително становище от РИОЗ. Смятам, че трябва да подкрепим становището на Кмета. 
 В разискванията по първа точка взеха участие:  

1. Красимир Кунев: Като цяло тази сума е значителна и все повече ми прави 
впечатление като се появят подобни събития Две могили заприличва като Косово или Ирак. 
Въпроса е, нужно ли е толкова средства за тази пиротехника?  

2. Йордан Великов: Безлихвения кредит трябва общината задължително да се 
вземе. 

3. Тодор Куцаров: Предложението е добро , полезно за града и за цялото общество.  
4. Микерям Адям: Подкрепям докладната записка на Кмета и предлагам да я 

гласуваме. 
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 съгласие за кандидатсване за безлихвен 

кредит в размер на 618 696 лева.  
Заседанието на постоянната комисия завърши в 19.00 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) 

 


