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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 6 

 

Днес, на 19.01.2008 г., от 10.00 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. 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. Разглеждане на докладна записка №31/07.01.2008 г. относно отпускане на 
средства на ФСМП гр.Две могили. 

2. Разглеждане на докладна записка №44/17.01.2008 г. относно осигуряване на 
безплатно работно облекло за 2008 година.  
 

По първа точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: 
Постъпило е искане от ФСМП гр. Две могили за закупуване на климатик, който да 

отоплява през зимния период помещението, което се ползва от дежурните. Понеже филиала 
се намира на два адреса и след консултация с комисията по Здравеопазване и социална 
политика, предлагаме да се отпуснат средства за закупуване на два броя климатици за 
сумата до 3000 (три хиляди) лева. 

 

 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Петър Петров – Те са на бюджетна издръжка и според мене трябва да им закупим 
климатици до 700 (седемстотин) лева 

2. Йордан Великов – Предлагам де се закупят по качествени климатици, които 
струват по около 1500 лева. 

По  втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: 
Постъпила е докладна записка №44 относно работното и униформено облекло на 

работещите в цялата община, които са на бюджетна издръжка. Според Наредбата, може да 
се отпусне до 320 лв., но предложението на общинска администрация е добро, с оглед 
възможностите на бджета. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Микерям Адям: Като се има предвид, какви заплати се получават в 
администрацията, предлагам да им се даде сума около 300 лв. 

2. Александър Иванов: Такива са възможностите на общината, да им се даде 220 
лв. 
 След приключване на разискванията, по предложение на председателя 
Александър Иванов приехме следното 
 

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

отпусне сумата до 3 000 (три хиляди) лева на ФСМП – Две могили за закупуване на 2 
два броя климатици (24; 12) за нуждите им, КОИТО ОБАЧЕ ДА ОСТАНАТ ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ.  

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ средствата 
по разходната част на бюджета на Общината за 2008 г за работно облекло на един 
служител да бъде в размер на 220 лв. 

 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 13.00 часа. 
 
Подписали протокола: 

 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                          (Александър Ив. Иванов)                                (Петър К. Петров)                                 (Красимир Г. Кунев 
 
 

4. ………………………  5. ………………………  
                              (Йордан Г. Великов)              (Микерям К. Адям) 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       ______________ (Ал. Иванов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 
 
       _______________ (П. Петров) 


