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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 43 

 

Днес, на 12.07.2008 г., от 13.00 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.№ 229/11.07.08 г. Изпълнение на бюджета, 
извънбюджетните сметки и фондове за първото шестмесечие на 2008 г. на Община Две 
могили. 
 2. Относно: Докладна записка с вх.№ 231/11.07.08 г. Изплатени командировъчни пари 
на кмета на общината и председателя на Общински съвет Две могили.  
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Бюджета на Общината 
за 2008 г. бе приет на заседание на Общинския съвет. По приходната част за държавни 
дейности бе заложено 2 654 767 лева от държавния трансфер на общо допълваща субсидия 
2 616 558 лева и целева субсидия за капиталови разходи 20 534  лева и преходен остатък от 
2007 г. 17 676 лева. Приходи от местни дейности 2 188 225 лева, от данъци 222 000 лв., 
неданъчни 879 600 лв. и обща изравнителна субсидия 443 300 лв., целева субсидия за 
капиталови разходи 266 566 лв. и приходен остатък 426 585 лв. и др. финасиране 49 816 лв. 
Плана за разходите е 4 834 002 лв. 
  Няма да споменавам разходи за държавни и местни дейности. Те подробно са 
описани в конкретните бюджетни взаимоотношения. Бюджета се разпределя на държавни и 
местни приходи и съответно се дофинансира с общи приходи. Подробно е описано плана за 
приходите от държавен характер, който в 2006 г. спрямо 2007 има ръст 101 %, а 2008 г. 
спрямо 2007 г. ръст 116,9 %. Това се отнася за приходите от държавен характер. Приходите 
от общински характер за 2008 спрямо 2007 г. имат ръст на 148 %. Това говори за добра 
събираемост на данъците от една страна и от друга страна успешно намиране на общински 
приходи. По разходната част имаме увеличение спрямо 2007 г. на 53,4 % това се отнася за 
държавни дейности в Община Две могили. Разходите за месни дейности 1 239 515 лв., което 
представлява 41,01 % от годишния план. Инвестиционната програма е подробно описана и 
тя е доста напрегната, което изисква изпълнение на плана по приходите от месни дейности. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Микерям Адям: Смятам, че изпълнението на бюджета по параграфи и сметки се 
изпълнява добре, както в приходната така и в разходната част. 
 2. Тодор Куцаров: Прави ми впечатление, че месните приходи се изпълняват с 41,02 
%, което говори, че ние изоставаме в това направление. Смятам, че общинското 
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ръководство трябва да положи усилия и до края на годината да се преодолее това 
изоставане, защото това ще даде отражение на инвестиционната програма на Общината. 
 3. Красимир Кунев: Общинския дълг в размер 64 912 лева не представлява 
трудност за погасяване на Общината. Информацията е добре направена и смятам, че 
общинския съвет трябва да я приеме. 
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: През първото 
шестмесечие, Кмета е направил разходи за командировки в размер на 570 лв., които 
подробно са описани в разходни касови ордени по дати. Председателя на Общинския съвет 
е направил 50 лв. подробно описани. По тази докладна, няма какво да обсъждаме. 
 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 

Информацията на Кмета на Община за изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и 
фондове за първото шестмесечие на 2008 година. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” Комисията дава становище да се утвърдят 
разходите за командиривки на Кмета на Общината в размер на 570 лева. и на Председателя 
на Общинския съвет в размер на 50 лева. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 14.00 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) 

  

 


