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ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, на 08.02.2008 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. Александър Иванов Иванов – Председател на комисията.
2. Петър Колев Петров – 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. Обсъждане на Вътрешните правила за основанията, размера и начина на отчитане
на полагащите се възнаграждения, които се изплащат на общинските съветници за работата
им в общинския съвет.
По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров:
Предлагам на вашето внимание проект за Вътрешни правила за заплащането труда
на общинските съветници. Същите са съобразени с приетия от нас Правилник за работата и
дейноста на общинския съвет. Предвидено е и заплащането на труда ни за срещи с
избирателите и подготовка за участие в заседанията на постоянните комисии и на
общинския съвет. Предвидено е при срещите с избиратели да се прави писмен доклад до
Председателя на съвета за резултатите от срещата. Не ми е известно в другите общини да
са приели такива правила.
В разискванията по първа точка взеха участие:
1. Красимир Кунев: Разумно предложение, но общинските съветници, трябва да
обърнат внимание на срещите си с избирателите и да се запознават с техните проблеми.
Маскимално да съдействат за тяхното решаване. Въпросите да стигат до органите от
общинска администрация и да се работи по тях.
2. Александър Иванов: Решенията на общинския съвет да стигат до гражданите на
общината и ние да се ангажираме за тяхното разясняване.
3. Микерям Адям: Общинските съветници стриктно и отговорно да изпълняват
задълженията си.
4. Йордан Великов: Да гласуваме и да ги предлагаме на общинския съвет за
гласуване.
След приключване на разискванията, по предложение на председателя
Александър Иванов приехме следното
С Т А Н О В И Щ Е:
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА ПРИЕМЕ
Вътрешни правила за основанията, размера и начина на отчитане на полагащите се
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възнаграждения, които се изплащат на общинските съветници за работата им в общинския
съвет.
Заседанието на постоянната комисия завърши в 19.00 часа.
Подписали протокола:
1. ………………………
(Александър Ив. Иванов)

4. ………………………
(Йордан Г. Великов)

2. ………………………

3. ………………………

(Петър К. Петров)

(Красимир Г. Кунев

5. ………………………
(Микерям К. Адям)

Председател на комисията:
______________ (Ал. Иванов)
Секретар

на

комисията:

_______________ (П. Петров)

