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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 123 

Днес, на 07.09.2009 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.  

Отсъства: Йордан Георгиев Великов –  член. 
       Микерям Кадир Адям-член. 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане молба от Арун Нуриев Емурлов с вх. № 375/17.08.2009 г. за отпускане 
на еднократна помощ. 

2. Разглеждане молба от Тамара Георгиева Гецова с вх. № 385/27.08.2009 г. за 
отпускане на еднократна помощ. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 387/03.09.2009 г., 
относно: Отпускане на временен безлихвен заем от бюджетна на извънбюджетна сметка за 
авансово съфинансиране по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена 
активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Две 
могили и Иваново”. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 389/04.09.2009 г., 
относно: Закриване на ДДМУИ „Света Петка” село Могилино и Разкриване на „Защитено 
жилище за възрастни с увреждания” в село Могилино и „Център за настаняване от семеен 
тип” в град Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва г-н Петър Петров: Считам, че след като 
комисията по „Здравеопазване” се е произнесла по молбата, като намира същата за 
неоснователна, не следва да се отпускат никакви средства. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Така смятам и аз. 

2. Г-н Тодор Куцаров: Арун е получил имот срещу полаганите от него грижи. Така, 
че направените разноски следва дабъдат за негова сметка. 
 По втора точка от дневния ред докладва г-н Красимир Кунев: Документите са 
изрядни. По наредбата и се полагат 200 лев. Да и се отпуснат. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Г-н Тодор Куцаров: По тази сметка имаме да разпределяме повече от 3 000 лв., 
така че сме в границите напредвиденото. 

2. Г-н Петър Петров: Съгласно наредбата на нея и се полагат 200 лв., поради което  
- да и се отпуснат. 

По трета точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: По този въпрос сме 
се произнесли с Решение № 452/19.06.2009 г. Разликата е саммо в това, че искат решението 
да бъде подредено по друг начин – по техен образец. По тази причина не виждам 
основание, поради което да не гоприемем. 
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В разискванията по трета точка взеха участие:  

 1. Г-н Петър Петров: Реално се сменя самоструктурата на решенията, а средствата 
са дадени за целия проек по тримесечие.  

2. Г-н Красимир Кунев: Нямам възражение по тази докладна. 
По четвърта точка от дневния ред докладва г-н Петър Петров: Трябва да бъде 

закрит Дома в Могилино, а средствата за издръжката му – да бъдат разпределени между 
другите две институции. Няма ново разпределение на средства. Така, че – подкрепям 
проекта за решение.  

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
 1. Г-н Тодор Куцаров: Съгласен съм. Няма нищо притеснително. 

2. Г-н Красимир Кунев: Решението е правилно и така трябва да стане. 
 
След приключване на разискванията, комисията прие следните  

 

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Арун Нуриев Емурлов не 

следва да бъде отпуската еднократна помощ.  
2. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че на Тамара Георгиева Геццова следва да 

бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лева. 
3. Комисията с 3 (три) гласа „за” дава съгласието си да бъде отпуснат временен 

безлихвен заем от бюджетна на извънбюджетна сметка за авансово съфинансиране по 
проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална 
местна инициативна група на територията на общините Две могили и Иваново”. 

4. Комисията с 3 (три) гласа „за” дава съгласието си да се финасират по 
предложения начин: „Защитено жилище за възрастни с увреждания” в село Могилино и 
„Център за настаняване от семеен тип” в град Две могили за сметка на закритият ДДМУИ 
„Света Петка” село Могилино. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

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

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

           
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       ______________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       _____________ (Т. Куцаров) 


