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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 63 

 

Днес, на 03.10.2008 г., от 17.00 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. Разглеждане докладна записка с вх. № 348/26.09.2008 г. за Участие на Община 
Две могили в съвместен проект с Община Даненберг, Германия 
 2. Разглеждане докладна записка с вх. № 355/29.09.2008 г. за Определяне размера 
на трудовите възнаграждения на кметовете на населени места в Община Две могили. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Община Две могили 
получи покана за участие в съвместен проект с Община Даненберг-Германия. Проекта е за 
въстановявани енергийни източници. Целта е енергията да бъде използвана по – ефективно 
във всички секори и нива. Участват още общини от Швеция, Италия, Полша. В период от 5 
години Общината ще получи по този проект сума в размер на 80 000 евро. При условие, че 
няма да даваме, а ще получим – не виждам причина да се подкрепим тази докладна.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: Този въпрос е актуален със съвременно значение, изисква 
проучвателни научни работи за прилагането им в Общината. От животновъдството могат да 
се получават биоенергия. Опита показва, че в напреднали страни резултатите са много 
добри.  
 2. Тодор Куцаров: Съвременната енергетика търси нови източници за получаване 
на електрическа и биоенергия. Вярно е, че ние правим първите крачки, но това ще бъде 
основен въпрос за бъдещите поколения. 
  3. Микерям Кадир Адям : Не може да се разчита само на природните дадености, а 
ще трябва да се разчита и на малки енергийни източници за задоволяване на човешките 
потребности. Смятам, че трябва да подкрепим проекта и да участваме в него.  
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: С изменението на 
Постановление № 175/24.07.2008 г. се повишават заплатите на кметовете в населени места. 
Предлага се на кметовете Баниска, Бъзовец и Кацелово основната заплата да бъде 600.00 
лева, на кмета на Батишница - 586.00 лева и на кметовете Помен, Могилино, Чилнов, 
Острица и Каран Върбовка – 550.00 лева. Предложението е на кмета на Общината и той 
дефакто се явява работодател и ние трябва да одобрим. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
     1. Тодор Куцаров: Това е в прерогативите на кмета и смятам, че трябва да 
подкрепим това решение и да го гласуваме. 



 2 
 2. Красимир Кунев: Ние трябва да изпълним постановлението на Министерски 
съвет и да одобрим предложените заплати.  
 След приключване на разискванията, комисията приема следните  

С Т А Н О В И Щ А: 
 1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ да даде 
съгласие за Участие на Община Две могили в съвместен проект с Община Даненберг, 
Германия 
 2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ да даде 
съгласие за Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на населени 
места в Община Две могили във вида, в който са предложени от Кмета на Общината. 
  

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 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) 
 

        

 


