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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 101 

 

Днес, на 18.03.2009 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. Петър Колев Петров – председател. 
2. Тодор Неделчев Куцаров - секретар. 
3. Красимир Ганчев Кунев – член.  
Отсъстват: Микерям Кадир Адям. 

       Йордан Георгиев Великов. 
 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
 1. Отпускане на еднократна помощ  на Слави Славов Ангелов от с. Кацелово ул. 
Калиакра № 5 - вх.№ 151/12.03.2009 г.  
           2. Отпускане на еднократна финансова помощ на Пенка Цанкова Харизанова от 
гр.Две могили, ул. Дунав №7 - вх № 151/12..03.2009 г. 
 3. Разглеждане и приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 
за търговската дейност в Община Две могили докладна записка вх. № 156/12.03.2009 г. . 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпило е заявление 
от Слави Славов Ангелов от с.Кацелово за отпускане на помощ  от 200 лева. Представени 
са необходимите документи, които предоставям на вашето внимание. Разгледана е от 
комисията по Здравеопазване с мение да бъде одобрена. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: Съгласен съм с направеното предложение. Знам, че има тежко 
финансово състояние. 
 2. Тодор Куцаров:.Предлагам, че можем да му отпуснем тази помощ. 
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпило е заявление 
от Пенка Цанкова Харизанова от гр.Две могили. Заявлението е за отпускане на еднократна 
помощ . Помоща е съгласно наредбата да бъде в рамките на 200 лева. Комисията по 
Здравеопазване  е разгледала докладната с мнение да бъде одобрена. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Красимир Кунев: Необходимите документи са представени и смятам ,че трябва 
да уважим неината молба, да отпуснем помощ в рамките на 200 лева. 
 2. Тодор Куцаров: Съгласен съм с направеното предложение. 
 По трета точка от дневния ред  докладва Петър Петров: С решение № 270 по 
протокол № 24 /21.11.2008 г. приехме нова наредба за търговската дейност. Сега се 
предлагат някои изменения и то най-вече в часта налагане на парични глоби. Предлагам на 
вашето внимание тези изменения. 
 В разискванията по трета точка взеха участие: 
 1. Красимир Кунев: Министерството на Държавната администрация иска да се 
направят тези изменения, тъи ката регулаторните режими, които сме заложили в наредбата 
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противоречат на законови разпоредби, поради което не искат да ни дадат 11 броя 
компютри за нуждите на общината.         

2.Тодор Куцаров: Съгласен съм с тези изменения. 
 След приключване на разискванията, комисията приема следните    

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” дава съгласието си да бъде отпусната помощ  на 

Слави Славов Ангелов от с. Кацелово  в размер на 200 лева. 
2. Комисията с 3 (три) гласа „за”  дава съгласието си да бъде отпусната еднократна 

помощ   на Пенка Цанкова Харизанова от Две могили в размер на 200 лева. 
3.Комисията с 3 /три/  гласа  “за” приема Наредбата за изменение и допълнение на 

Наредба № 2 за търговската дейност в община Две могили.  
Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев) 

           
 

  
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       __________________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 
 

        

 
 

        

 


