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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 126 

Днес, на 16.09.2009 г. от 16.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в стая 
№ 2, 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. 

Отсъства:  Йордан Георгиев Великов –  член. 
 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 402/09.09.2009 г., 
относно: Продажба на маркирана на корен дървесина от ОГФ на територията на село 
Широково, община Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 403/09.09.2009 г., 
относно: Разкриване на група за целодневно обучение на учениците от начален курс в ОУ 
„Христо ботев” село Баниска. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Огнян Георгиев с вх. № 408/09.09.2009 г., 
относно: Информация за дейността на Сдружение с общественополезна дейност ФК „Две 
могили” за сезон 2008 – 2009 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 407/09.09.2009 г., 
относно: Продажба на лек автомобил ВАЗ 2121 "Нива", рег. №Р 4596 РР чрез таен търг". 

По първа точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: В докладната няма 
посочена цена, от която да започне търга. Но преди насрочването Кмета на Общината с 
експерти да обяви цената, която да бъде начална тръжна цена.   

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: На посоченото място има значително количество дървесина, 
която е дошло време да се сече. Надявам се да постъпят добри приходи в Общината. 

2. Г-н Петър Петров: Тази дървесина трябва да бъде периодично изсичана, тъй като 
ако се пресрочи започва да гние. Търга ще обяви реалната продажна цена, на която Общината 
ще я продаде. 

3. Г-жа Микерям Адям: Съгласна съм с мнението на членовете на комисията да 
опълномощим Кмета да определи началната тръжна цена. 
 По втора точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: Тук се налага 
Общинския съвет да отпусне една допълнителна бройка педадогически персонал за 
сметка на общинския бюджет. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Г-н Петър Петров: Това се налага, защото тези паралелки са малцинствени и 
пътуват от Могилино и Помен. Тези пари може и да не се използват, като се има в предвид, че 
на пътуващо дете ще се изплатят по 474 лева. Но за да бъде заверен образеца от МОН трябва 
да прието решение от Общинския съвет. 
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2. Г-н Красимир Кунев: Това начинание ще доведе до направата на допълнителни 

разходи от страна на Общината във връзка с осигуряване обяда на децата в училището. 
Нормално е след като учениците в училището в Две могили имат възможност да се хранят на 
стол, така и учениците в Баниска да имат същата възможност. 

3. Микерям Адям: Като се има в предвид, че ромчетата отиват в училището, а 
следобед няма кой да ги подготвя, трябва да отпуснем бройка. 

По трета точка от дневния ред докладва г-н Красимир Кунев: В предложената 
докладна са показани недостиг на средства за издържане на всички формации на футболния 
клуб. Указани са в размер на 30 000 лева. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
 1. Г-н Петър Петров: Трябва да се поддържа футболният отбор. 

2. Г-н Тодор Куцаров: Интересът към футболния отбор на Две могили е доста засилен 
и ние трябва да направим всичко по силите си, за да продължи да съществува и да играят. 
Сумата от 30 000 лева не е толкова голяма и мисля, че ще се намерят такива средства. 

По четвърта точка от дневния ред докладва г-н Петър Петров: Този автомобил 
трябва да се продаде на търг, защото е  технически остарял. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
 1. Г-н Тодор Куцаров: Съмнявам се, че ще има кандидати, които ще се явят на търга и 
сигурно ще се наложи да намаляваме цената. Според мен по-добре би било да се даде за 
скраб на вторични суровини. 

2. Г-н Красимир Кунев: Въпросният автомобил е амортизиран и Общината ще влезе в 
големи разходи ако започне да го ремонтира. Беше предвиден високо-проходим автомобил за 
специализираното звено още в началото на годината. 

3. Микерем Адям: Този автомобил не върши работа на Общината и съм съгласна да 
се продаде. 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие да бъде продадена маркираната 

на корен дървесина от ОГФ на територията на село Широково, община Две могили. 
2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие за разкриване на група за 

целодневно обучение на учениците от начален курс в ОУ „Христо ботев” село Баниска. 
3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната допълнителна 

субсидия в размер на 30 000 лева на ФК „Две могили” за сезон 2008 – 2009 г. 
4. Комисията с 4 (четири) гласа „за”  дава съгласие да бъде продаден лек 

автомобил ВАЗ 2121 "Нива", рег. №Р 4596 РР чрез таен търг" при начална цена 840 лева. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев)            
 
4................................   

       (Микеря Адям)        

       Председател на комисията: 
 
       ______________ (П. Петров) 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 

       _____________ (Т. Куцаров) 


