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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 137 

Днес, на 11.12.2009 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.  

   4. Микерям Кадир Адям – член.  

Отсъства: 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. № 557/08.12.2009 г., 
относно: Отпускане на временен безлихвен заем от набирателната сметка  на бюджетната 
сметка. 

2. Разглеждане на докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 564/08.12.2009 г., 
относно: Отпускане на временен безлихвен заем от бюджетна на извънбюджетна сметка. 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Община Две могили има 
сключени договори за предоставяне на финансова помощ по оперативна програма „Околна 
среда”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма 
„Административен капацитет” и програми за развитие на селските район. Общината 
извършва разходите и след изпълнението на проекта получава необходимото заплащане по 
проекта. Затова е необходимо да разполага със средства за заплащане, след което 
средствата се въстановяват от програмата. В момента общината не разполага с 
необходимите средства и затова ще трябва да тегли заем за тази цел. Срок за въстановяване 
на средствата е 30.11.2010 г. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Тодор Куцаров: Тези 60 000 лева от бюджета на общината да се прехвърлят като 
безлихвен заем да се въстановят след превеждане на парите, след като се одобрят 
разходите.Това трябва да го направим, защото нямаме друг вариант за изпълнение на 
програмата. 
 2. Красимир Кунев: Община Две могили участва в множество проекти по 
горепосочените програми. За целта има определени вноски, които трябва да се правят при 
реализирането на програмите. Според мен нормално е да подкрепим докладната записка за 
да може да се продължи осъществяването на проектите. 
 3. Микерям Адям: Осъществяването на спечелените проекти затруднява общинския 
бюджет и затова подкрепям докладната за ползване на безлихвен заем по набирателната 
сметка. 

По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Община Две могили и 
Агенцията за „Социално подпомагане” има сключен  Договор за финансиране на проект  
Независим и достоен живот на възрастни и деца с увреждания и самотно живеещи стари 
хора, чрез предоставяне на услуги ”Социален асистент” и „Домашен помощник” по ОП 
„Развитие на човешките ресурси” със срок на действие 01.10.2009 г. до 30.09.2010 г. По 
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сметката но Общината до сега са предоставени 18 732 лева. Тези средства се изразходват, 
представени са отчетите, но за следващите разходи са необходими средства и след 
разходването се въстановяват. Ето защо трябва да предсавим времен безлихвен заем в 
размер на 20 000 лева. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Петър Петров: Трябва да подкрепим този проект, той е важен за хората в 
неравностойно положение. 

2. Тодор Куцаров: Съгласен съм с предложението. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие да бъде отпуснат временен 
безлихвен заем от набирателната на бюджетната сметка. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие да бъде отпуснат временен 
безлихвен заем от бюджетна на извънбюджетна сметка. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

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

4. ………………………     
                             (Микерям К. Адям) 
           
           

 
       

                    Председател на комисията: 
 

 
        ______________ (П. Петров) 
 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 

 
        _____________ (Т. Куцаров) 


