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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 44 

 

Днес, на 14.07.2008 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. Относно: Докладна записка с вх.№ 230/11.07.08 г. Приемане бюджета на Община 
Две могили за 2008 г. с извършените корекции.. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: От направения анализ за 
приходите и разходите за 2008 г. се налага да се извършат корекции както текущата дейност 
така и на капиталовите разходи. Очаква се допълнителни средства от общински такси, 
продажба на собственост и др. постъпления в размер на 434 778 лв. Те ще намерят 
отражение в разходната част. По приходите има увеличение от туристически такси 6 000 лв., 
др. общински приходи 60 000 лв. От продажбата неефективни активи като продажба на земя 
и транспортни средства в размер на 370 000 лв. Общо увеличение на приходите 434 778 лв. 
Разходи- завишават се разходите по държавни дейности с 41 970 лв., което основно отива 
за заплати на персонала и обезщетение. За месни дейности – почти навсякъде имаме 
увеличение като най много 234 511 лв. за общинска администрация. Бюджета 2008 г. 
придобива следния вид: 
 - Данъчни приходи     222 000 лв. 
 - Неданъчни приходи     1 163 144 лв. 
 - Взаимоотношения с РБ/субсидия/    3 830 372 лв. 
 - Трансфери      97 062 лв. 
 - Финансиране на дефицита/излишъка/    54 916 лв. 
 - Остатък от предходен период       444 260 лв. 

 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Микерям Адям: Промените в бюджета са подробно описани както по приходната 
част така и по разходната. В бюджета за касовото изпълнение на бюджета и 
извънбюджетните сметки и фондове подробно са дадени имуществените данъци, 
неданъчните приходи, взаимоотношенията с централния бюджет и други. Приходната дава 
основание за реализиране на всички дейности и мероприятия в Общината за 2008 г. 
 2. Тодор Куцаров: Промените в бюджета са подробно отразени и всички 
допълнителни приходи намират място в разходната част най вечи в капиталовити разходи. 
 3. Красимир Кунев: В промените на бюджета основното впечатление е свързано с 
увеличението на бюджета от месните приходи. В същото време се увеличават и разходите 
по почти всички пера като има прехвърляне по отделните параграфи. Заложени са ремонти 
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на котлите за отопление в обществените учреждения, а също и подновяването на авто 
парка на Общината и закупуването на климатици в детските градини по селата. 
 След приключване на разискванията, комисията прие следното  

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА Приеме 

промените в бюджета за първото шестмесечие на 2008 г. 
 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

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

  

 


