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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 94 

 

Днес, на 12.02.2009 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. Микерям Кадир Адям  -член. 
 5. Йордан Георгиев Великов – член. 
 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
 1.Молба за отпускане на финасова помощ на църковните настоятелства в с. 
Широково и с. Бяатишница. 
 2.Отпускане на еднократна помощ на Илиянка Иванова Илиева и Стефко Петков 
Ангелов.  
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров:Постъпила е молба от 
свещеника на с. Батишница за отпускане на помощ за църквата.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев:Представени са необходимите документи –договори за 
изпълнение на строителство,нормално е даден договор след като се изпълни сумите да се 
заплатят.Също така след като се възлага някаква поръчка да са налице и средства за 
заплащане.При положение ,че ние не сме запознати с намеренията ня църковните 
настоятелства на двете населени места не съм съгласен да се отпускат средства. 
 2. Микерям Адям:Помощите трябва да се дават на крайно нуждаещи се,небива да 
пилеем парите за такива неща.  
 3.Тодор Куцаров: Сумата е твърде голяма и аз не съм сигорен дали това е 
извършено.Сумата не предвидена за такива дейности,а е за деца и социално слаби. 
 По втора точка от дневния реддокладва Петър Петров:Постъпила е молба за 
отпускане на помощ на Илияна Иванова и Стефко Петков.. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1Красимир Кунев:И двамата граждани са в трудоспособна възраст,нямат тежки 
заболявания,които да изискват спешна помощ от нас и смятам ,че на такива молби да не се 
дава помощ. 
 2.Тодор Куцаров:Необходимо  е да се направи поевтиняване на столовото хранене 
на учениците.Такова бе обещанието при закриването на училищата 
 3.Микерям Адям:Съгласна съм с така изложените позиций. 
 След приключване на разискванията, комисията приема следните    

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” Комисията по бюджет и финанси приема общината 

да участва по Проект “ Красива България” за “Социално подпомагане на социални домове” 
на стойност 621 049,00 лева с дялово участие на общината 20% или 124 210,00 лева. 
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2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” –   Комисията по бюджет и финанси приема 

общината да поевтини храната на учениците с 25% от стойноста на режийните разноски и 
25% от себестойноста на един храноден. 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 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) 
 

        

 
 

        

 


