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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 25 

 

Днес, на 15.04.2008 г., от 17.30 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. Петър Колев Петров – председател. 
2. Тодор Неделчев Куцаров - секретар. 
3. Красимир Ганчев Кунев – член. . 
4. Йордан Георгиев Великов – член. 
5. Микерям Кадир Адям – член. 

  

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. Разглеждане на докладна записка с вх.№ 88/11.04.2008 г. на Драгомир Дамянов 
относно: Подготовката, осъществяването и финансирането на програмата за панаирните 
дни в гр. Две могили.  

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: 
Ежегодно в гр. Две могили втората събота и неделя се провежда градския 

панаир.План сметката е за 17 550 лева разпределена както следва: 
1. За украса – 1 300 лева. 
2. За афиш  - 1 150 лева. 
3. За награден фонд – 5 500 лева. 
4. За реклама – 1 850 лева. 
5. За храна – 750 лева. 
6.За посрещане на гости – 1000 лева. 
7. За ремонт – 580 лева. 
8 Хонорар Визаж – 1720 лева. 
9. Заря – 500 лева. 
10. Празничен концерт – 2000 лева. 
11. Духов оркестър – 700лева. 
12. Транспортни разходи – 500 лева. 
 ОБЩО : 17 550 лева 
Средствата са нормални и ако не се изхарчат пак ще се вкарат в общината 

 В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Като цяло тази сума е значителна и все повече ми прави 

впечатление като се появят подобни събития Две могили заприличва като Косово или Ирак. 
Въпроса е, нужно ли е толкова средства за тази пиротехника?  

2. Йордан Георгиев Великов: Бюджета е нормален. 
3. Тодор Куцаров: След като компетентните лица и органи са направили 

необходимите разчети и са определили, че тези средства са необходими за извършване на 
определените мероприятия съм съгласен.  
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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” и 1 (един) глас „въздържал се” (Красимир 
Кунев) утвърждава средствата в размер на 17 550 лева за подготовката и провеждането на 
панаира в гр. Две могили – 9 -11 май 2008 г.  

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 19.00 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) 

 


