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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 7 

 

Днес, на 20.01.2008 г., от 11.00 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 № 40/16.01.2008 г. относно прекратяване на 
действащ договор за наем и настаняване на наемателите в равностоен общински имот. 

2. Разглеждане на докладна записка № 39/16.01.2008 г. относно откриване на нова 
автобусна линия Кацелово – Бяла - Кацелово.  
 

По първа точка от дневния ред докладва Александър Иванов: 
Във връзка с изграждането на административен център в общината, трябва да се 

направи това. Бръснарският салон ще бъде на автогарата. Хората ще свикнат и ще ходят 
там.  

 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Петър Петров: Докладната е добра и трябва да я гласуваме. Винаги ще има 
недоволни, но административен на Две могили е необходим. 

2. Йордан Великов: Да гласуваме, че ще ни стане навик всяка събота и неделя да 
сме тук. 

По  втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям: 
Хората от дълговреме постатят въпроса за тази линия, така че докладната е 

съобразена с нуждите на гражданите. Трябва обаче, да бъде спазена процедурата по 
откриването на линията.  
 В разискванията по втора точка взеха участие: 

1. Йордан Великов: Мисля, че в 6 – месечен срок трябва да се направи конкурс. Да 
се провере този въпрос със специалиста от общината по транспорта.  

2. Красимир Кунев: Аз съм за. По изборите в районна хората постоянно говореха за 
тази линия. 
 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 приеме 

решение, с което бъде прекратен договора за отдаване поднаем на общински имот 
„Бръснарски салон, като работещите в него бъдат настанени ва автогарата 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ да даде 
съгласието си за откриване на линията Кацелово – Бяла – Кацелово.  

 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 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) 


