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ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”

ПРОТОКОЛ
№ 38
Днес, на 13.06.2008 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. 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. Обсъждане получаваното възнаграждение от Председателя на Общински съвет –
Две могили.
По първа точка от дневния ред докладва г-н Петър Петров: Изхождайки от
трудовата дейност и времето което прекарва г-н Байчо Георгиев в Общинския съвет и по
това, че той въведе нови правила и положи много труд за ефективната работа на
Общинския съвет и неговите комисии предлагам на комисията да увеличим неговото
възнаграждение на 70 % от основното заплащането на Кмета на Общината.
В разискванията по първа точка взеха участие:
1. Г-н Йордан Великов: Да аз съм съгласен с това, че Байчо Георгиев полага много
труд в работата на Общинския съвет. Той ежедневно работи по изготвянето на Наредби,
Правилници и други неща на Общината. Смятам, че трябва да увеличим неговото
заплащане от 50 % на 70 %.
2. Г-жа Микерям Адям: Направих проверка какво е заплащането в другите
Общински съвети и установих, че при тях заплащането се движи от 50 % до 70 %.
3. Г-н Тодор Куцаров: Съгласен съм и мисля, че е съвсем правилно да се увеличи
заплатата. Смятам, че работи много добре и всеки ден е на работа.
След приключване на разискванията, комисията прие следните
С Т А Н О В И Щ А:
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” предлага да се увеличи заплащането на
Председателя на Общински съвет Две могили от 50 % на 70 %, а Петър Петров да подготви
докладната записка пред Общинския съвет.
Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа.
Подписали протокола:
1. ………………………
(Петър К. Петров)

2. ………………………
(Тодор Н. Куцаров)

3. ………………………
(Красимир Г. Кунев)
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4. ………………………

5. ………………………

(Йордан Г. Великов

(Микерям К. Адям)

Председател на комисията:
__________________ (П. Петров)
Секретар на комисията:
__________________ (Т. Куцаров)

