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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 97 

 

Днес, на 04.03.2009 г., от 13.00 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. Разглеждане на докладна записка с вх. № 124/26.02.2009 г., относно: Приемане на 
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация 
 2. Разглеждане на докладна записка с вх. № 123/26.02.2009 г., относно: 
Предоставяне на етаж от сграда –публична общинска собственост за нуждите на “Център за 
настаняване от семеен тип” в гр. Две могили. 
 3. Разглеждане на докладна записка с вх. № 132/04.03.2009 г., относно: 
Кандидатстване на община Две могили по процедура за предоставяне на безвъзмезна 
помощ ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 
населени места над 2000 жители. Кандидатстване по програма “Околна среда” 
 4. Разглеждане на докладна записка с вх. № 125/26.02.2009 г., относно: 
Кандидатстване на  Община Две могили по процедура за предоставяне на безвъзмезна 
помощ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” в град 
Две могили в часта общината да поеме общински дълг за получаване на кредит от банки и 
друга финансова институция. 
  По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: В “Държавен весник” бр. 
14 от 20.02.2009 г бе публикуван Ззакон за изменение и допълнение но  ЗМСМА В него са 
направени съществени промени по чл. 26 и чл. 34 от ЗМСМА. От това се оказаха налице 
тестове, които не съответстват на динамиката при която работим. Затова пред общинския 
съвет предлагам изменение на правилника за организация и дейността на Общинския съвет, 
и неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: Аз съм съгласен с така предложените изменения на правилника 
за роботата на общинския съвет от г-н Петров. Съгласен съм и с предложението за 
изменение на възнаграждението на общинските съветници - подкрепям тези предложения.  
 3. Тодор Куцаров: Наложително е да се направят тези промени, някои постановки 
трябва да се променят. 
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е за втори път 
докладна записка за предоставяне на етаж от сграда публична общинска собственост за 
нуждите на “Център за дастаняване от семеен тип” в гр. Две могили. С въпроса сте добре 
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запознати,от нас се иска да излезем със становище по този въпрос. Моето мнение, е че 
трябва да се съгласим да се разкрие този център, макар че предния път гласувах въздържал 
се. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1Красимир Кунев: Съгласен съм да се предостави етаж за изграждане на “Център 
за настанявяне от семеен тип”. След изграждането на това жилище в продължение на 10 
години издръжката ще бъде за сметка на финансиращия орган. 
 2. Тодор Куцаров: От тук следва, че ще се открият работни места, което е много 
важно за нашата община, при тази безработица. 
 3. Микерям Адям:Съгласна съм с така изложените позиции. 
 По трета точка от дневния ред докладва Петър Петров: Кандидатстване на 
Община Две могили по проект ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в населени места над 2000 жители”. Това се отнася за Две могили. 
Запознати сте с проекта и смятам, че трябва да го подкрепим. Това е една от възможностите 
гр. Две могили да придобие градски вид и да работи по мярка “Подобряване стандарта на 
живот” залегнало в общинския план за развитие 2005-2013 година. 
 В разискванията по трета точка взеха участие: 
 1. Йордан Вуеликов:Това е жизнено необходимо за Две могили. Канализацията е 
необходима, защото нащи почви са льосови водата не попива и хората имат проблеми със 
септичните ями. 
 По четвърта точка от дневния ред докладва Петър Петров:Тази точка е свързана 
с предходната. Става въпрос общинския съвет да даде съгласието си за теглене на кредити 
от банки и други институций за реализацията на проекта. След неговата реализация сумите 
се въстановяват от европеийските фондове. Такива са правилата първо се свършват 
необходимите СМР и след това се въстановяват средствата. 
 1. Красимир Кунев: Правилата наложени от европеийския съюз трябва да се 
спазват и от тук следва ,че трябва да упълномощим кмета да търси банкови институции за 
теглене на кредит и реализация на проекта. 
 2. Тодор Куцаров:Всичко възможно трябва да се направи проекта по Подобряване 
на инфраструктурата за питейни и отпадъчви води да се реализира.Това е необходимо за 
подобряване на стандарта на живат в нашето населено место. Само по този начин ще се 
привлекат чужди инвеститори в гр. Две могили. 
 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 

измененията и допълненията на правилника за работата на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодеиствията му с общинска администрация.. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” –   Комисията по бюджет и финанси дава 
съгласието да се предостави етаж от сграда –публична общинска собственост за 
изграждане на “Център за настаняване от семеен тип” в гр. Две могили. 

3.Комисията с 5 (пет) гласа “за” Комисията по бюджет и финанси дава съгласието 
си общината да кандидатства с проект “Подобряване и развитие на инфраструктората за 
питейни и отпадъчни води” гр. Две могили. 

4.Комисията с  5 (пет) глас “за” Комисията по бюджет и финанси дава съгласието 
си общината да поеме общински дълг за реализация на проект” Подобряване на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” гр. Две могили. 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 14.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
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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) 
 

        

 
 

        

 


