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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ” 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 119 

 

Днес, на 16.07.2009 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. Йордан Георгиев Великов -  член 
Отсъства: 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. № 308/09.07.2009 г., 
относно: Промени в бюджета на Община Две могили за 2009 г. 

2. Разглеждане на докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 309/09.07.2009 г., 
относно: Финансово осигуряване Седмицата на Община Две могили от 22.08.2009 г. до 
29.08.2009 г. 

3. Разглеждане на докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 307/09.07.2009 г., 
относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг.  
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е докладна 
записка с вх. № 308/09.07.2009 г. относно промени в бюджета на Община Две могили за 
2009 г. В нея са показани точно какви средства са променили предназначението си и какво е 
преведено като трансфери от републиканския бюджет. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: В представените промени се вижда, че са постъпили 110 000 
лева от проект Красива България и 70 000 лева от ДАМС. Освен това е показано и 
закупуването на сметосъбирачни машини за 263 520 лева. 
 2. Тодор Куцаров: Вижда се, че има разместване по параграфи за приходи от наеми 
на земя и местни дейности - основно са увеличени разходите за улично осветление. 
 3. Йордан Великов: Смятам, че коректно са представени данните и е нормално да ги 
приемем. 

По втора точка от дневния ред докладва Йордан Великов: Съгласно Наредба № 
8 на Общинския съвет последната седмица на месец август е определена за седмица на 
Община Две могили. Това са дните от 22 до 29 август и за целта е предоставена  програма 
от общинската администрация. Нашата задача е да я приемем в нейната финансова част. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1.  Красимир Кунев: Представени са обобщени разходи от 24 130 лева. Не смятам, 

обаче, че е нормално да се харчат толкова пари. По бюджет имаме остнанали 17 000 лв., 
така, че трябва да се посочи, откъде ще дойде разликата. 
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2. Петър Петров: За една седмица е представена богата програма с много 

интересни събития. Вярно, че парите не са малко, но си  заслужава да се отбележи по 
подобаващ начин 40 годишнината от обявяването на Две могили за град. 

По трета точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Общината има сключен 
договор за безвъзмездна финансова помощ за проекта на канализация в града. За целта е 
необходимо да удостоверим извършването на разходите по проекта пред договарящия 
орган и тогава ще бъде отпуснато финансирането. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Йордан Великов: Необходимо е кандидатстване за кредит от Фонд за местно 

самоуправление в България - ФЛАГ  ЕАД, като максимално може да се вземе 450 000 лева. 
2. Петър Петров: За да се реализира проектът Общината трябва да представи 

разходването на определените средства, но тъй като ги няма в наличност трябва да 
кандидатстваме за кредит.  
 След приключване на разискванията, комисията приема следните    

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за”  приема промените в бюджета на Община Две 

могили за 2009 г. така както са предложени. 
2. Комисията с 4 (четири) гласа „за”  приема плана за финансовото осигуряване 

Седмицата на Община Две могили от 22.08.2009 г. до 29.08.2009 г. 
3. Комисията с 4 (четири) гласа „за”  приема поеманета на общински дълг по реда 

на Закона за общинския дълг. 
 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.30 часа. 
 
Подписали протокола: 
 

 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев) 
         
 
 

 4. ………………………   
           (Йордан Великов) 

 
  

 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       ______________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       _____________ (Т. Куцаров) 
 

        


