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

П Р О Т О К О Л 
№ 173

Днес, на16.02.2011 г. от16.00 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. Йордан Георгиев Великов – член.
5. Микерям Кадир Адям– член 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма 

законни пречки, единодушно приехме следния дневен ред:
1. Разглеждане на 20. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

81/10.02.2011 г., относно: Изменение на решение № 462/17.07.2009 г.
2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

82/10.02.2011 г., относно: Изменение на решение № 735/05.08.2010 г. на Общинския 
съвет.

По първа точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Отнася се за 
изменение на решение, относно безвъзмездното финансиране по ОП 2007 – 2013 г.
По проекта „Подготовка за подобряване развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в град Две могили”. В момента е забавено междинното плащане по 
проекта. Това води до невъзможност за изготвяне на доклад и оценка за 
съответствие на изграждащата техническа документация. Искането за окончятелно 
изплащане ще бъди изготвено през м. март. Това се предлага за да се изчака 
промяната на предназначението на земята.

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Петър Петров: Проекта е към фаза завършване и това налага да направим 

изменение на решението взето на 17.07.2009 г.
2. Тодор Куцаров: Съгласен съм да приемем това решение. То може да е от 

полза за завършване на проекто-техническата документация.
По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпила е 

Докладна записка под № 81 относно изменение на решение № 735 на Общинския 
съвет за Договор за кредит от СИБ –Русе за финансиране на разходите по 
спечелените проекти по Оперативните програми. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Петър Петров: По оперативна програма Околна среда по проекта 

подготовка на проект за питеини и отпадъчни води за Две Могили за срок 12.08 
2011 годинои второто е за оперативна програма Административен капацитет 
„Модерна и ефективна администрация за срок до 12.06.2011 година. Иска се от 
Общинския бюджет да се прехвърлят периодично средства до 19 900 лева за 
финансиране на дейностите по проектите.

2. Йордан Великов: Иска се да се измени точка 2 от решение № 735 от о5.08. 
2010 г на Общинския съвет където израза шес месеца считане от месеца следващ 

Nitro
 P

DF T
ria

l

www.ni
tro

pd
f.c

om



2
усвояването с възможнос за пресрочно погасяване изцяло или на части без такса се 
заменя с до 29.10. 2011 година. 

След приключване на разискванията, комисията прие следните
С Т А Н О В И Щ А:

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за”дава съгласие Решение № 462/17.07.2009
г. да бъде изменено.

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за”дава съгласие Решение № 735/05.08.2010
г. да бъде изменено.

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа.
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)
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