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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 18 

 

Днес, на 21.03.2008 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. 

  

Отсъства по уважителни причини: Йордан Великов. 
 

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. № 66/20.03.2008 г. на Драгомир Дамянов, 
относно: Участие на Община Две могили в ЮЛНЦ за осъществяване на дейност в 
обществена полза „Регионално сдружение на Общини Борово, Иваново и Две могили. 
 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Предлага се на второ 
четене Наредбата, в която бяха направени допълнения от страна на Кмета на общината, на 
отделни общински съветници и граждани. Мисля, че Наредбата сега има по-завършен вид и 
ще се приеме добре от гражданите в общината. Допълненията които бяха направени, от 
своя страна ще доведе до увеличаване разходите в общинския бюджет. При актуализиране 
на бюджета на общината, може да се наложи да се увеличат средствата по това перо. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
            1. Петър Петров: Смятам, че идеята за приемане на тази Наредба е добра и може 
да се внесе в Общинския съвет за разглеждане и приемане. 

2. Тодор Куцаров: Дори да се окаже, че нещо сме пропуснали, може да се допълни. 
Важното е да почнем отнякъде. Друга такава наредба в нашата област няма. 

3. Микерям Адям: Съгласна съм с направените предложения..  
  
 След приключване на разискванията, по предложение на Петър Петров,    
комисията прие следното становище: 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да 

ПОДКРЕПИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО на Кмета на Общината за Участие на Община Две могили в 
ЮЛНЦ за осъществяване на дейност в обществена полза „Регионално сдружение на 
Общини Борово, Иваново и Две могили. 
  

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
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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) 

 


