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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 96 

 

Днес, на 15.02.2009 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. Отдаване под наем на имот – общинска собственост за монтаж на преместваемоl 
съоражение - павилион. 

2. Общинско съфинансиране на Проект “Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води в гр.Две могили” по ОП “Околна среда”. 

 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Общинското ръководство 
предлага да се постави павилион от 10 м2 за цветя.Общинския съвет да даде съгласието си 
за провеждане на търг. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев:.Смятам,че е правилно да се даде под наем чрез търг,това е 
необходимо за града ни. 
 2. Микерям Адям: Съгласна съм да се отдаде под наем павилиона за цветя. 
 3. Тодор Куцаров: Смятам, че съвсем правилно е поставен този павилион. Две 
могили има нужда от такъв павилион за цветя.  
 По втора точка от дневния реддокладва Петър Петров:.С решение № 111 
Общинския съвет даде съгласието си за кандидатстване на Община Две могили по ОП ОС-
“Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни  и отпадъчни води в гр. Две могили. 
 За получаване, изразходване и отчитане на предоставените средства на общината от 
националния фонд по ОП ОС ще се използва разкрита отделна банкова сметка, като 
средствата ще се използват за текущи разходи по проекта. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Красимир Кунев: Канализацията е важно нещо за едно населено място и колкото 
се може по рано трябва да започне. Съгласен съм с откриването на сметката в СИБАНК. 
 2.Тодор Куцаров: Такива са изискванията на европейския съюз за изграждане на 
канализация в населени места над 5000 жители.Това трябва да стане и този процес трябва 
да се ускори. Важното е да се започне. 
 3. Микерям Адям: Проекта е спечелен и трябва да започне работата по неговата 
реализация.  
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 След приключване на разискванията, комисията приема следните    

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде отдаден под наем терен от 

10 м2, чрез публично оповестен конкурс за поставянето на подвижно съоражение “Павилион 
за цветя”. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да се прехвърлят средства от 
бюджета на община Две могили в извън бюджетна сметка ОП “Околна среда” в СИБАНК 
Русе в размер на 20 000 лева. 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00  . 
 

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) 
 

        

 
 

        

 


