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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 100 

 

Днес, на 16.03.2009 г., от 16.00 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.  
Отсъстват: Йордан Георгиев Великов. 

       Мекерям Кадир Адям. 
 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
 1. Отчет за изплатени командировачни пари на кмета на общината от 07 месец  2008  
до декември 2008 година. Докладна записка вх. № 141/09.03.2009 г. 
 2. Приемане на Тарифа за таксите,които се събират за специално ползване на 
местните общински пътища на територията на община Две могили. Докладна записка № 
143/11.03.2009 г.  

3. Изменение размера на основната месечна заплата на кмета на община Две могили 
– Докладна записка № 147/12.03.2009 г. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Докладната показва 
какви разходи е направил кмета в този период. Считам, че няма нещо смущаващо и сумите 
не са големи. Така, че ви предлагам, да подкрепим тази докладна.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: Надявам се, че в счетоводството има оправдетелни документи 
за всеки един направен разход.  
 2. Тодор Куцаров: Сумите са нормални и се отнасят за пет месеца. 
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Запознати сте със случая  
при които се ползват общинските пътища за извозване на дърва от сечищата. На предната 
сесия си изменихме решение № 346, с което бяхме направили изменения в наредба 12. 
Тогава председателя пое ангажимент да подготви тарифа, съобразена с Наредба 11 и 
Тарифата, която събира “Пътна инфраструктура” за специалното ползване на 
републиканската пътна мрежа. Сега тя е пред нас и трябва да я подкрепим. Непосилно ни е 
да поддържаме общинските пътища със собствени средства. Щом плащат за 
републиканската, трябва да плащат и за общинската. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Красимир Кунев: Действително имаме много километри месни общински пътища, 
особено в населените места. Каквото е записано в наредбата на републиканската пътна 
мрежа, трябва и ние да го заложим в нашата тарифа. Ако определим по-големи такси, 
фирмите веднага ще скочат и ще почнат да правят асоциациис ползванета на 
републиканската пътна мрежа.  
 2. Тодор Куцаров: Съгласен съм с направеното предложение за специално 
ползване на общинските пътища да се вземат такси. Не знам, как ще се справим. Но както 



 2 
виждам, предвиждат се такси само за извънгабаритни и тежки товари и то по отношение на 
тяхната широчина, височина, дължина и тежест. Ние нямаме условия да правим замервания 
за натоварване на ос, така че това, което ни се предлага сега, е приемливо.  
 По трета точка от дневния ред  докладва Петър Петров: С ПМС № 46 от 
26.02.2009 г има изменение на заплатите в бюджетната сфера, обнародвано в ДВ бр.18. В 
него, считано от 01.01.2009 г. извършват се промени в размера на основните месечни 
заплати на длъжностните нива за работещите в администрацията. От тук следва, че трябва 
да разгледаме това постановление и да вземем решение – трябва ли да бъде увеличена 
заплатата на кмета или не. Според мен, той работи упорито. За 14 месеца, под негово 
ръководство бяха разработени проекти на обща стойност от 70 000 000 лв., което за община 
с годишен бюджет от 5 300 000 лв. е много. Така, че аз подкрепям тази докладна. 
 В разискванията по трета точка взеха участие: 
 1. Красимир Кунев: Нямам мнение по въпроса.     
 2.Тодор Куцаров: Нали има постановление на министерския съвет, което 
регламентира възнагражденията в общинските администрация. Аз съм за. 
 След приключване на разискванията, комисията приема следните    

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” приема направените разходи за командировки за 

времето от месец август  до края на декември 2008 г. 
2. Комисията с 3 (три) гласа „за” приема Тарифата за таксите, които се събират за 

специално ползване на местните общински  пътища на територията на общината. 
3.Комисията с 2 (два)  гласа  “за” и 1 (един) глас “въздържал се” приема 

предложеното изменение на размера на месечното възнаграждение на кмета на общината 
считано от 01.01 2009 г., съгласно ПМС № 46/26.02.2009 г. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 

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

           
 

) 
  

 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       __________________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 


