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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 86 

 

Днес, на 14.01.2009 г., от 15.00 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. Приемане Правилник № 6 за устройство на общинско предприятие „Обществено 
хранене” действащо на територията на община Две могили - първо четене 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Съгласно програма 
модул „Оптимизиране на училищната мрежа” Община Две могили е получила от 
министерството на образованието 550 000,000 лева за ремонта на стола на училището, 
който е завършен. В това предприятие ще обединим всички дейности на общината относно 
столовите хранения в училищата, детските градини и социалния патронаж. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: Учредяването на това предприятие е в съответствие с нуждите, 
които ще възникнат след като се съберат повечето ученици от общината в Две могили и още 
повече, че предприятието ще отговаря и за осигуряването на храната и за детската градина 
и социалния патронаж. 
 2. Микерям Адям: Създаването на това предприятие ще доведе до поевтиняне на 
столовото хранене на ученици и възрастни хора и мисля,че ефекта и организацията на 
труда ще бъде по добра. 
 3. Тодор Куцаров: Идеята е добра направихме необходимите проучвания и смятам, 
че резултатите ще бъдат добри. 
 4. Красимир Кунев: Въпроса е много важен и иска сериозна работа по подготовката. 
  
 След приключване на разискванията, комисията приема следното    

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” Комисията по бюджет и финанси предлага на 

общинския съвет да гласува правилника за създаване на общинско предприятие за столово 
хранене . 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
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                               (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) 
 

        

 
 

        

 


