
 1 

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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 117 

 

Днес, на 09.07.2009 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. Разглеждане заявление от Петя Валентинова Куцарова с вх. № 292/25.06.2009 г. за 
отпускане на еднократна помощ. 

2. Разглеждане на докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 298/08.07.2009 г., 
относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община 
Две могили за периода от 01.01.2009 г. – 30.06.2009 г. 

3.  Разглеждане на докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 300/08.07.2009 г., 
относно: Подпомагане издателството на българите в Република Сърбия “Братство”. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпило е заявление 
от Петя Валентинова Куцарова, жиееща в град Две могили, на ул. “Чипровци” № 6 за 
отпускане на еднократна помощ за раждане на първо дете - Дея Николаева Куцарова, 
родено на 06.06.2009 г. То е първо за семейството и съгласно Наредба № 10 има право на 
150 лева. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: По Наредба № 10 и се полагат 150 лева и парите са в 
наличност и предлагам да се отпуснат. 
 2.Микерям Адям: Съгласно Наредба № 10 г-жа Петя Куцарова има право на 
еднократна помащ в размер на 150 лева. Същата е представила необходимите документи. 
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Представям ви отчета на 
бюджета на общинския съвет за първото пологодие на 2009 г. От него се вижда, че 
предвидените разходи за издръжката на съвета през 2009 г. вероятно няма да ни стигнат и 
трябва да ограничим разходите си. Вярно е обаче, че няма разходи, които да са 
неправомерни. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Микерям Адям: През първото полугодие са изразходвани повече от половината 

средства, предвидени в бюджета. Трябва наистина да ограничим разходите за да не се 
превишат планираните средства. 

2. Красимир Кунев: При разработване на бюджета за Общинския съвет са заложени 
75 470 лева, като не е отчетено, според мен промяната в ЗМСМА и с поправките в частта, 
относно заплащането на председателя и на общинските съветници. Напълно възможно е 
при тази ситуация да се привиши заложената сума. 
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По трета точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Получи се покана за 

подпомагане издателството на българите в Сърбия. Становището на председателя е да им 
отпуснем помощ в размер до 1000 лева. Трябва да решим и откъде ще бъдат взети 
средствата. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Красимир Кунев: До момента е посочено,че четири общини в България са 

закупили книги от въпросното издателство. Дори и ние да дадем такова съгласие, не знам 
до каква степен това може да се окаже като помощ. Не знам какъв е бил отговора на нашето 
министерство на културата. 

2. Микерям Адям: Аз смятам, че помощта трябва да бъде 500 лева. А средствата, да 
се вземат от предвидените по Наредба 10.  
 След приключване на разискванията, комисията приема следните    

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласието си да бъде отпусната помощ 

на Петя Валентинова Куцарова за раждане на първо дете в размер на 150 лева. 
2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема Отчета за изпълнението на бюджета 

на Общинския съвет в Община Две могили за периода от 01.01.2009 г. – 30.06.2009 г.  
3. Комисията с 4 (три) гласа „за” предлага да се отпусне помощ в размер на 500 

лева за подпомагане издателството на българите в Република Сърбия, като средствата да 
бъдат осигурени от предвидените по Наредба № 10. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 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) 
 

        


