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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 127 

Днес, на 02.10.2009 г. от 16.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в стая 
№ 2, 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. Анализ на раздадените помощи за 2008 г. Разглеждане на оправдателни документи, 
от които е видно как са изразходени средствата отпуснати по Наредба 10 от Общински съвет – 
Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва г-н Петър Петров: През 2008 г. с решения 
на Общинския съвет са раздадени на 21 граждани помощи при изключителни случаи, на двама 
са отказани. Седемнадесет получатели на помощи са представили оправдателни документи за 
изразходваните средства. Четирма получатели все още не са оправдали разходите за 
отпуснатата  помощ. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Не са представили документи Йордан Цанев, Ахмед Хасанов, 
Петър Стоев и Стоян Янков. Предлагам на въпросните лица да се пратят уведомителни писма 
с цел да представят оправдателни документи. 

2. Г-н Тодор Куцаров: На две учителки отпуснахме награда по 100 лева, на тях не е 
необходимо да се изискват оправдателни документи. 

3. Г-жа Микерям Адям: По Наредбата, ако не представят оправдателни документи, 
парите трябва да се връщат. Ето защо трябва да поискаме информация за изразходваните 
средства. Периодично трябва да разглеждаме този въпрос и своевременно да вземаме мерки. 

  

След приключване на разискванията, комисията прие следното  

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” задължава Председателя ня Общинския съвет 

да поиска оправдателни документи за изразходваните средства от Петър Георгиев Стоев и 
Стоян Цанев Янков. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев)            
 
4................................   

       (Микеря Адям)        
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       Председател на комисията: 
 
       ______________ (П. Петров) 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 

       _____________ (Т. Куцаров) 


