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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 115 

Днес, на 18.06.2009 г., от 16.30 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. Микерям Кадир Адям – член.  
Отсъства: Йордан Георгиев Великов – член. 

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

1. Докладна записка с вх № 281/16.06.2009 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на Община 
Две могили, относно: Отпускане на временен безлихвен заем от бюджетна на 
извънбюджетна сметка за авансово съфинансиране по проект „Модерна и ефективна 
администрация в община Две могили”. 

2. Докладна записка с вх № 282/16.06.2009 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на Община 
Две могили, относно: Отпускане на временен безлихвен заем от бюджетна на 
извънбюджетна сметка за авансово съфинансиране по проект „Придобиване на умения и 
постигане на общественаактивност за потенциална местна инициативна група на 
територията на общините Две могили и Иваново”. 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров:  
Предлагат ни за разглеждане две докладни, които да бъдат включени извънредно на 

сесията утре. Първата се касае за разходи по проект по ОП «Административен капацитет» 
за администрацията в общината. Обаче, за да ни приведат средствата, трябва да 
представим доказателства, какво сме направили и съответно – какво сме платили. И ако 
разходите са законосъобразни, съгласно проекта – ще ни възстановят средствата. Кметът 
счита, че по този проект разходите на администрацията ще възлязат на 45 000 лева. Трябва 
да си енаправил сметката, така, че – да подкрепим предложеното ни решение.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Тодор Куцаров: При условие, че парите ще ни се възстановят, това е едно 
рутинно решение. 
 2. Красимир Кунев: Ще се възстановят, само, ако ги изразходваме рационално и 
правилно.  

По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров:  
Втората докладна е като първата, само че касае МИГ на териториите на общините 

Две могили и Иваново. Само, че сумата тук е 30 000 лева. Да я подкрепим и тази докладна. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Микерям Адям: Съгласно условията на договора е необходимо Общината да 
удостовери извършените разходи по проекта и тогава да бъде отпуснато финансиране.  
             2. Петър Петров: Повтаряме едни и същи неща. Остава общината да има в 
наличност 75 000 лева.  
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 След приключване на разискванията, комисията прие следните    

 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласието си за отпускане на временен 
безлихвен заем от бюджетна на извънбюджетна сметка за авансово съфинансиране по 
проект „Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за”  дава съгласието си за отпускане на временен 
безлихвен заем от бюджетна на извънбюджетна сметка за авансово съфинансиране по 
проект „Придобиване на умения и постигане на общественаактивност за потенциална 
местна инициативна група на територията на общините Две могили и Иваново”. 

Заседанието на постоянната комисия завърши в  17.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 
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) 
 

        

 
 

        

 


