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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 187 
 

Днес, на 22.07.2011 г. от 16.30 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. 
5. Йордан Георгиев Великов –  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. № 
277/15.07.2011 г., относно: Осигуряване на собствен финансов принос и 
партньорство по проект при кандидатстване по процедура за директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по проекти за „Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците в регион Борово/Бяла” по Оперативна 
програма „Околна среда 2007 – 2013 година”  

2. Разглеждане на Драгомир Дамянов с вх. № 289/19.07.2011 г., относно: 
Актуализация на плана за капиталовите разходи и промени по бюджета на община 
Две могили към 31.07.2011 г.  

По първа точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: За изграждането 
на регионалното дело е необходим собствен финансов принос, съобразно броя на 
населението. Така, че това решение има за цел да осигири от страна на общината 
финансирането на проекта. Да сеприеме решението. 

В разискванията по първа точка взеха участие:   
1. Красимир Кунев: Тук няма какво да коментираме. Депото трябва да се 

изгради. 
По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Касае се за един 

месец. Субсидията от Републиканския бюджет остава същата. Нефинансовите 
активи са същите. Капиталовите разходи намаляват от 800 000 лева на 733 000 лева. 
Собствените средства намаляват от 437 000 лева на 302 000 лева. Другото остава 
непроменено. 

В разискванията по втора точка взеха участие:   
1. Красимир Кунев: Промените са в собствените средства в капиталовите 

разходи.  
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за”дава съгласието си за осигуряване на 
собствен финансов принос и партньорство по проект при кандидатстване по 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекти 
за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 
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Борово/Бяла” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 година” в размер 
на 177 720.97 лева. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Актуализацията на плана за 
капиталовите разходи и промени по бюджета на община Две могили към 31.07.2011 
г.  

 
 
 

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) 
       

 

Председател на комисията: 

        
______________ (П. Петров) 

 
Секретар   на   комисията: 

 
       _____________ (Т. Куцаров) 


