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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 61 

 

Днес, на 18.09.2008 г., от 13.30 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. Петър Колев Петров – председател. 
2. Тодор Неделчев Куцаров - секретар. 
3. Красимир Ганчев Кунев – член.  
Отсъства: Йордан Георгиев Великов – член. 
       Микерям Кадир Адям  -член 
 

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

1. Разглеждане докладна записка с вх. № 336/16.09.2008 г. за Промени в 
структурата и числеността на общинска администрация Две могили и дейностите 
към нея, считано от 15.09.2008 година. 

2. Разглеждане докладна записка с вх. № 337/16.09.2008 г. за Участие на Община 
Две могили в съвместен проект с Община Букшани, Румъния. 

 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: В Общината се създаде 
Общинска фирма „Черни Лом 2008”. Към нея фирма е необходимо да се учреди звено в 
други дейности: звено – транспорт на ученици, да се увеличи щатната бройка от 10 на 11 
броя. Във връзка с оптимизиране на пътната мрежа се получиха 4 броя автобуси и затова 
увеличаве 4 броя шофьори. Всичко това ще минава през общинската фирма с цел да се 
ползва данък дабавена стойност. Към структурното звено се увуличават 8 бройки, които ще 
бъдат в обслужваща сфера на образованието. Цялостната структура на Общината се 
запазва. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: Тук става въпрос за озаконяване на направените промени във 
връзка с образованието, тоест закриването на училищата и бъдещото извозване на 
учениците към средищния център СОУ „Кирил и Методий” Две могили. За целта Общината 
получи 4 автобуса и отделноспечели Проект за оптимизация на учулущната мрежа в размер 
на 1 000 000 лева с които пари се извършва модернизация на училищната база, 
обезпечаване на столовото хранене и пълен ремонт. За целта се налага назначаването на 4 
броя шофьори за новите автобуси и 5 броя персонал за столовото хранене. 
 2. Тодор Куцаров: Съгласен съм с така предложеното предложение и ще гласувам 
„За”.  
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Във връзка с програмата 
трансгранично сътрудничество България – Румъния се разработва нов съвместен Проект 
„Зелени системи в урбанизираните територии в трансграничния регион Русе – Гюргево”. 
Водеще организация по Проекта е Община Две могили с партньор Община Букшани. 
Собственото участие на Община Две могили с финансови средства е в размер на 3 % от 
общия бюджет на Общината. За координатор на Проекта е предложен Боян Симеонов. Ето 
защо предлагам на комисията да подкрепи предложението по ОС 2 Околна среда. 
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 В разискванията по втора точка взеха участие: 
     1. Тодор Куцаров: За усвояване на европейските фондове е необходимо да се 
кандидатства с Проекти. По този начин Общината ще получава европейски пари и ще 
подобрява своето екологическо състояние. Аз подкрепям този Проект. Сумата от 3 % не е 
голяма и Общината има възможност. 
 2. Красимир Кунев: Това е втори Проект от програмата за трансгранично 
сътрудничество съвместно с Община Букшани. За нашата общинска администрация това ще 
е трупане на опит във връзка с усвояването на европейските фондовете по околна среда. 
Подобно на предния Проект размерът от бюджета на нашата Община е 3 % и е нормално 
нашата Община да се включи. 
 След приключване на разискванията, комисията приема следните  

С Т А Н О В И Щ А: 
 1. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ да даде 
съгласие за Промени в структурата и числеността на общинска администрация Две могили и 
дейностите към нея, считано от 15.09.2008 година. 

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ОДОБРЯВА 
Участие на Община Две могили в съвместен проект с Община Букшани, Румъния. 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 14.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

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

           
 

      
       
 

 
       Председател на комисията: 
 
        
       __________________ (П. Петров) 
 

 
Секретар   на   комисията: 

 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 

  

 


