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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 45 

 

Днес, на 17.07.2008 г., от 16.00 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. 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. Относно: Докладна записка с вх.№ 237/11.07.08 г. Определяне възнаграждението 
на управителя на фирма „Черни Лом 2008” – ЕООД гр. Две могили. 
 2. Относно: Докладна записка с вх.№ 238/11.07.08 г. Прехвърляне на общинско 
имущество за стопанисване и управление на фирма „Черни Лом 2008” – ЕООД гр. Две 
могили. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Тъй като сме създали 
общинска фирма „Черни Лом 2008”, със свое решение назначихме за управител Александър 
Иванов. Необходимо е да определим неговото възнаграждение. Кмета предлага три 
минимални работни заплати. Считам, че предложението е нормално – предлагам да 
подкрепим докладната. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Йордан Великов: Аз също смятам, че възнаграждението е нормално и предлагам 
да гласуваме. 
 2. Тодор Куцаров: Да приемем предложението на Кмета. 
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Имуществото, което бе 
възтановено в БКС, което стана общинска собственост, след разваляне на приватизацията. 
За да може да функционира правилно новата общинска фирма на която гласувахме 5 000 
лева капитал. Сега е необходимо да и предоставим дъгготрални материални активи, 
превозни средства, сгради и съоръжения, които тя да стопанисва и управлява.  
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
     1. Тодор Куцаров: Подкрепям докладната. За да започне да работи фирмата, тя 
трябва да има имущество. 
 2. Микерям Адям: Имуществото, което се дава да се стопанисва и съожбразено с 
предмета на работа на фирмата. 
 След приключване на разискванията, комисията прие следното  

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА гласува 

възнаграждението на Александър Иванов Иванов управител на фирма „Черни Лом 2008 „ – 
ЕООД гр. Две могили в размер на три минимални работни заплати за страната.  
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2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА бъде 

предадено за управление и стопанисване на фирма „Черни Лом 2008”, описаното в 
докладната имущество. 
 
 

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) 

  

 


