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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 111 

 

Днес, на 19.05.2009 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.Йордан Георгиев Великов- член 

5.Микерям Кадир Адям – член  
В заседанието участие взе г-жа Марийка Андреева- специалист Общинска 

администрация. 
 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка №244/15.05.2009г. относно поемане на дълг по 
реда на Закона за общинския дълг. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Ситуацията е следната- 
ако приемем, че дългът е краткосрочен т.е. до една година можем да го приемем на тази 
сесия. Обаче ако е дългосрочен трябва да се направи обществено обсъждане, което ще 
отложи приемане на решение през следващата сесия, защото трябва да се публикува обява 
в местния печат да се състави протокол, което досега не е направено. Предлагам да се 
приеме общински краткосрочен дълг. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Йордан Великов: Трябва да приемем дълга за краткосрочен. 
 2. Тодор Куцаров: В момента е по добре да гласуваме за краткосрочен дълг, понеже 
излишно ще забавяме работата по проекта. 

3. Красимир Кунев: С разработването на проекта за канализация в Две могили 
занапред все по често ще се налага да се приемат решения по поемане на общински дълг. 
Такава е процедурата и ние се съобразяваме с нея. 

4.Мекерям Адям: Съглана съм с така направеното предложение. 
  

 След приключване на разискванията, комисията приема следното   
  

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за”  дава съгласието си докладната записка да бъде 

приета със следното изменение-от дългосрочен дълг да стане краткосрочен дълг. В 
противен случай, докладната да не се разглежда. Това да стане на следващото заседание 
на Общинския съвет, като се изпълнят преди това изискванията на Наредба № 4 на съвета. 

 
 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 
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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) 
 

        

 
 

        

 


