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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 1 

 

Днес, на 02.01.2008 г., от 16.30 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. Александър Иванов Иванов– Председател на комисията. 
2. Петър Колев Петров – секретар. 
3. Красимир Ганчев Кунев – член.  
4. Йордан Георгиев Великов – член. 
 
Отсъства по уважителни причини (обилен снеговалеж в цялата Община и затворени 

пътища в нея) Микерям Кадир Адям  
 В работата на комисията с право на съвещателен глас участие взе Байчо Георгиев – 
председател на Общинския съвет. 

 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 22/19.12.2007 г. на кмета на община Две 

могили Драгомир Дамянов, относно: Отпускане на средства на Фани Филипова Ефтимова от 
село Кацелово, за издаване на книга. 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Александър Иванов 
Докладва искането на Фани Ефтимова за отпускане на сумата от 1 000 (хиляда) лева 

за написването на книгата и проблемите, които среща при издаването и.  
 

 В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Петър Петров: Комисията по образование и култура разгледа този въпрос и 

излезна с предложение, Общинския съвет да отпусне 1 000 (хиляда) лева за издаването на 
книгата. Аз смятам, че такива начинания трябва да се поощряват. Комисията даде 
становище, след издаването на стихосбирката, Фанито безвъзмездно да предостави по два 
броя на Читалищата и Училищата в Общината 

2. Йордан Великов: Аз смятам, че могат да се отпуснат до 1 000 (хиляда) лева, но 
след представяне на разходно-оправдателни документи. Да поощрим това начинание. 

 
 След приключване на разискванията, по предложение на председателя 
Александър Иванов приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да отпусне 
сума до 1 000 (хиляда) лева на Фани Филипова Ефтимова от село Кацелово за 
издаване на книгата си срещу представяне на разходно-оправдателни документи за 
направените разходи.  
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2. Срещу предоставената сума, Фани Филипова Ефтимова да 

предостави безвъзмездно по два броя от книгата си на Читалищата и 
Училищата в Общината 

 
 

  Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. …………………… 
        (Александър Ив. Иванов)                                (Петър К. Петров)                             (Красимир Г. Кунев 

 
 

4. ………………………   
              (Йордан Г. Великов) 
 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       ______________ (Ал. Иванов) 
 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 
 
       _______________ (П. Петров) 
 
 
 


