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

ПРОТОКОЛ
№ 17
Днес, на 06.03.2008 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. .
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. Докладна записка отностно обяснителна записка на бюджет за 2008 г
2. Отмяна на точка от дневния ред за Вътрешните правила за заплащане на
съветниците.
По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров:
Докладва обяснителната записка относно приемане на Бюджет 2008 г. Ние
разглеждахме приходната и разходната час.Сега трябва да се запознаем с обяснителната
записка и с предложението за решение на общинския съвет.Записката е раздадена и може
да вземете отношение.
В разискванията по първа точка взеха участие:
1. Красимир Кунев: Ние гледахме бюджета и предлагам да приемем проекта за
решение.Кмета в това решение поставя големи задачи пред общинска администрация..
2. Тодор Куцаров:Промените и новите отговорни задачи по отношение на
финансовата, децентрализация изискват оптимизирване на разходите ,да се търсят
възможности за увеличение на общинските приходи.
3 Йордан Великов: През юли месец ние ще видим какво е изпълнението на бюджета
през първото шестмесечие и тогава ще можем да актуализираме бюджета и да заделим
средства за това което предлага Микерям.
След приключване на разискванията, по предложение на Петър Петров,
комисията прие следното становище:
С Т А Н О В И Щ Е:
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА
ПРИЕМЕ ОБЯСНИТЕЛНАТА ЗАПИСКА И ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ ЗА
ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТ 2008 Г.
По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров:
От комисията бе разработени примерни правила за заплащане на съветниците.Тези
правила бяха в суров вариянт и предстоеше обсъждане в общинския съвет.Предлагам на
този етап да не се внася в общинския съвет за разглеждане.Това се налага и от факта, че се
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получиха указания от Националното сдружение на общините относно заплащането на
съветниците.
Слет приключвания на разискванията,по предложение на Петър Петров
комисията прие следното становище:

С Т А Н О В И Щ Е:
1.Комисията с 5 /пет/ гласа „за”ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА
ОТПАДНЕ ТОЧКАТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ПО КЪСНО ОБСЪЖДАНЕ.
Заседанието на постоянната комисия завърши в 19.30 часа.
Подписали протокола:
1. ………………………
(Петър К. Петров)

4. ………………………
(Йордан Г. Великов)

2. ………………………
(Тодор Н. Куцаров)

3. ………………………
(Красимир Г. Кунев)

5. ………………………
(Микерям К. Адям)

Председател на комисията:
__________________ (П. Петров)
Секретар на комисията:
__________________ (Т. Куцаров)

