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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 156 

Днес, на 14.07.2010г. 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. Микерям Кадир Адям – член 

4. Красимир Ганчев Кунев – член. 

  5. Йордан Георгиев Великов –  член, той е и Председател на комисията по „ТУС, 

общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”. 

Заседанието на комисията се проведе съвместно с постоянната комисия по „ТУС, 
общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”, на което присъстваха: 

1. Пламен Петков Лашев – секретар. 
2. Ахмед Назиф Феим – член.  
3. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
4. Огнян Стефанов Георгиев – член. 

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

1. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 220/25.06.2010 г., 
относно: Приемане на Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на закрила на 
деца с изявени дарби на територията на Община Две могили, област Русе 

2. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 245/07.07.2010 г., 
относно: Приемане на Наредба № 6 за условията и реда на съставяне, изпълнение и 
отчитане на общинския бюджет в Община Две могили, област Русе – първо четене. 

По първа точка от дневния ред докладва Йордан Великов: Това също е нова 
Наредба и считам, че и в условия на криза Общината трябва да намери средства, макар и 
минимални, но да подпомагаме ученици, които са защитили доброто име на Две могили. За 
това и провеждаме в момента съвместно заседание с комисията по „Бюджет и финанси”, 
която съответно трябва да каже от къде ще дойдат парите.  

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Петър Петров: По бюджета за 2010 г.няма предвидени средства, тъй като и 

Наредбата я нямаше през м. януари, когато приемахме бюджета. Ако обаче се наложи да 
подпомогнем някое дете по бюджета имаме заделени средства за разпределение и с 
решение на общинския съвет ще можем от там да заделим някой лев. А знаете, че предстои 
актуализация на бюджета, така че при приемането му ще заделим известна сума за 
изпълнението на тази Наредба за изплащане на определена сума.   

2. Айдън Карамехмедов: Аз смятам, че в тази Наредба трябва да се направи една 
поправка, а именно, след като парите ще се отпускат от Общината да се връчват и от 
Общината, а не както е записано от Директора на съответното училище. 

3. Пламен Лашев: Съгласен съм с това, което казва Айдън Карамехмедов. Да се има 
в предвид и по време на заседанието на Общинския съвет да се предложи и гласува. Инъче 
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мисля, че Наредбата е съобразена с Наредбата за условията и реда за осъществяване на 
закрила на деца с изявени дарби от 2004 г. 

4. Микерям Адям: Преди месеци Моника Цанева стана републиканска шампионка по 
тенис на маса и аз мисля, че тя трябва да бъде първата, която трябва да се възползва от 
прилагането на тази Наредба.  

По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Ние имаме такава 
Наредба за общинския бюджет. Сега се предлага да отменим старата и да приемем тази. 
Считам, че предложеният проект за Наредба е по-подробен и това ще е в интерес на 
администрацията. В нея се съдържат текстове, които ги има и в Наредба № 4. Това са 
текстове, които касаят общинския дълг. Въпреки това повторение, аз считам, че те трябва да 
останат и в Наредба № 6. Предлагам да приемем проекта за Наредба.  

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Пламен Лашев: Като гледам Наредбата е съобразена със Закона за общинските 

бюджети и Закона за общинския дълг. Не забелязах текстове от Наредбата, които да 
противоречат на законите, а щом няма противоречие и след като г-н Куцаров твърди, че 
Наредбата е подробно разработена предлагам да я приемем на първо четене. 

2. Красимир Кунев: Проектът за Наредба беше предоставен на администрацията за 
съгласуване и след като всички техни забележки бяха взети в предвид Наредбата ни е 
предложена за обсъждане и приемане. 
  

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Наредба № 13 за условията и реда за 
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили, 
област Русе. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Наредба № 6 за условията и реда на 
съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет в Община Две могили, област Русе 
– първо четене. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

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

4. ………………………  5. ………………………   
           (Йордан Г. Великов)                              (Микерям К. Адям) 
 
1. ………………………  2. ………………………         3. ………………………  

        (Пламен П. Лашев)                            (Ахмед Н. Феим)                                     ( Айдън С. Карамехмедов) 
 

4. ………………………   
         (Огнян Ст. Георгиев)  
 
       Председател на комисията: 
 
       __________________ (П. Петров) 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 


