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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 9  

 

Днес, на 04.02.2008 г., от 17.00 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. Александър Иванов Иванов – Председател на комисията. 
2. Петър Колев Петров – секретар. 
3. Красимир Ганчев Кунев – член.  
4. Йордан Георгиев Великов – член. 
5. Микерям Кадир Адям – член. 

  

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. № 57/04.02.2008 г. на Председателя на 
Общинския съвет Байчо Георгиев, относно: Приемане на Наредба № 4 за условията и реда 
за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен 
общински дълг в община Две могили, област Русе. 
 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: 
До сега такава наредба не е приема от общинския съвет. акво налага нейното 

приемане? До сега е ползван текущ заем от Обединена Българска банка в рамките на  
50 000 лев. За да се внесе дялово участие по инвестиционен фонд, дълга е изплатен за 
шест месеца. Ползван е кредит от Фонд „Енергийна ефективност за срок от 5 (пет) години. 
Този кредит се изплаща от икономиите на енергия (електрически ток и нафта). Повече от 
година кредита се изплаща и няма никакви проблеми. За участие на общината по 
европейските програми ще е необходимо дялово участие на общината. Извесно е, че 
средствата отпуснати от Европеийския съюз от тях не може да се плаща ДДС, то е за сметка 
на общината. В тази наредба са залегнати правилата за ползване и обсъждане на 
общинския дълг. 

 

 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Йордан Великов: Хубаво е да се приеме такава наредба защото тя създава 
прозрачност при ползването и харченето на кредитите. 

2. Микерям Адям: Подкрепям този наредба и ще гласувам за неиното приемане в 
общинския с 
 След приключване на разискванията, по предложение на председателя 
Александър Иванов приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА ПРИЕМЕ 

НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА № 4 за условията и реда за 
провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен 
общински дълг в община Две могили, област Русе. 
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  Заседанието на постоянната комисия завърши в 19.00 часа. 

 
Подписали протокола: 

 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                          (Александър Ив. Иванов)                                (Петър К. Петров)                                 (Красимир Г. Кунев) 
 
 

4. ………………………  5. ………………………  
                              (Йордан Г. Великов)              (Микерям К. Адям) 
 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       ______________ (Ал. Иванов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 
 
       _______________ (П. Петров) 


