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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 12 

 

Днес, на 16.02.2008 г., от 10.30 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 – секретар. 
2. Красимир Ганчев Кунев – член.  
3. Йордан Георгиев Великов – член. 
4. Микерям Кадир Адям – член. 

  

Отсъства: Александър Иванов – подал молба в Общинския съвет за прекратяване 
предсрочно на пълномощията му като общински съветник, поради назначаването му на 
длъжност в общинска администрация – Две могили. 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Организиране работата на комисията, в отсъствието на нейния председател. 
2. Разпределение на отговорностите в комисията по проучване предложения от 

кмета на Общината, проект за бюджет 2008 г. и изготвяне становище по него от комисията.  
 

По първа точка от дневния ред докладва Йордан Великов: 
В отсъствието на Александър, предлагам, временно до избора на нов председател 

на комисията, да натоварим г-н Петров да изпълнява неговите задължения, а Красимир 
Кунев – да поеме задачите на секретар на комисията. Явно до следващата сесия, ще 
работим в този състав.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Микерям Адям: Предложението е добро. Ако двамата колеги нямат нищо против, 
няма какво да го обсъждаме много. 

2. Петър Петров: Ако комисията ми гласува доверие, аз нямам нищо против.  
3. Красимир Кунев: При условие, че това ще бъде само няколко седмици, аз също 

не възразявам. Отделно, знам, че и Председателя на съвета ще помогне, ако нещо се 
наложи. 

По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: 
Предлагам да разпределим отговорници по проучването напредложения ни за 

приемане бюджет на Общината. Предлагам следното: 
1. По приходната част на бюджета - източници, собсидия и собствени средства – 

Йордан Великов. 
2.По разходната част – Петър Петров. 
3. По бюджета за държавни дейности – Микерям Адям. 
4. По бюджета общински дейности – Красимир Кунев  
 

 В разискванията по втора точка взеха участие: 
     1. Красимир Кунев: Разумно предложение, но общинските съветници, трябва да 
обърнат внимание на срещите си с избирателите и да се запознаят с потребностите на 
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хората. Бюджета трябва да се обсъди публично. Да се намерш оптималния вариант в 
разходната част. 

2. Петър Петров: Бюджета и неговото приемане е най-важното решение, в работата 
на общинския съвет за 2008 година. Това е общинския финасов закон на общината. Ето 
защо общинските съветници трябва да бъдат запознати с бюджета и неговото 
функциониране. 

3. Микерям Адям: Общинските съветници стриктно и отговорно да изпълнят 
задължението си по проучването и приемането на бюджета. 

4. Йордан Великов: Да гласуваме отговорниците и всеки най-съвестно да си 
изпълнява задълженията. 
 След приключване на разискванията, по предложение на секретаря комисията 
изразява следното становище: 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „ЗА” реши до попълване на състава си, 

задълженията на: 
1.1. Председател на комисията да се изпълняват от Петър Петров. 
1.2. Секретар на комисията да се изпълняват от Красимир Кунев. 
2. Комисията с 4 (четири) гласа „ЗА” приема следното разпределение на 

членовете на комисията по  проучването на напредложения ни за приемане бюджет на 
Община Две могили и изготвяне становище , както следва: 

2.1. По приходната част на бюджета - източници, собсидия и собствени средства – 
Йордан Великов. 

2.2.По разходната част – Петър Петров. 
2.3. По бюджета за държавни дейности – Микерям Адям. 
.4. По бюджета общински дейности – Красимир Кунев  

   
Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                               (Петър К. Петров)                                 (Красимир Г. Кунев)              (Йордан Г. Великов)  
 
 

4. ………………………   
                             (Микерям К. Адям) 
 
 
       За Председател на комисията: 
 
 
       __________________ (П. Петров) 
 
 

За Секретар   на   комисията: 
 
 
       __________________ (Кр. Кунев) 


