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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 105 

 

Днес, на 15.04.2009 г., от 14.30 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. Промени в бюджета на ДДМУИ с. Могилино Докладна записка № 203/09.04.2009 г 
2. Определяне трудовото възнаграждение на кметовете на населени места 
.Докладна записка № 2004/09.04.2009 г. 
3. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска 

земя,стопанисване по реда на чл. 9 от ЗСПЗЗ.      . 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: През 2009 г предстои 
окончателно закриване  на Дома за деца и младежи с умствена изостаналост в с. Могилино 
На негово място ще се раскрият две важни социални услуги по програми от социалното 
министерство.Заради това се налага да изменим бюджета на заведението,за целта ви го 
предлагам. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев.Понеже децата ще бъдат преместени временно в с. Помен и там 
няма възможност да се подготвя храна,тя ще се готви в Две могили. 
 2. Тодор Куцаров:Тва е необходимо да се направи понеже децата намаляват. . 
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: С постановление на 
Министерския съвет № 46 от 26.02.2009 г. за заплатите в бюджетните свери дава възможнос 
да се увеличат заплатите на кметовете в населените места.за целта ви предлагам 
предложението за увеличението. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Йордан Великов:Има постановление и ние сме длъжни да го изпълним.Кмета е 
им работодател и подкрепям неговото предложение. 
 2. Тодор Куцаров: Съгласен съм с направеното предложение. 
 По трета точка от дневния ред  докладва Петър Петров: Постъпило е предложени 
за отдаване по наем на земеделски земи съгласно чл.9 от закона за земеделските 
земи.Търга ще бъде с явно наддаване. 
 В разискванията по трета точка взеха участие: 
 1. Красимир Кунев:Съгласен съм с направените предложения.  

2. Тодор Куцаров: Земята трябва да се обработва и общината трябва да е отдаде 
под наем 
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 След приключване на разискванията, комисията приема следните    

 
С Т А Н О В И Щ А: 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласието си да бъде променен бюджета на 
ДДМУИ с. Могилино 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за”  дава съгласието си да. бъде променено 
възнаграждението на кметовете на населени места съгласно предложението на кмета на 
общинота. 

3. Комисията с 5 (5)  гласа  “за”дава съгласието си да бъде отдадена под наем с 
явно наддаване земеделска земя по чл.9   

Заседанието на постоянната комисия завърши в 15.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 

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

           
 

4................................  5.............................. 
       (Микеря Адям)     Йордан Великов 

       Председател на комисията: 
 
 
       __________________ (П. Петров) 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 


