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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 83 

 

Днес, на 05.01.2009 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. Разглеждане закона за Държавния бюджет за 2009 г. 
2. Разпределение на членовете на бюджетната комисия за работа по подготовката и 

приемането на общинския бюджет за 2009 г. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Излезе закона за 
Държавния бюджет за 2009 г.Той е приет на 17.12.2008 г. ,обнародван в ДВ № 110 от 
30.12.2008 г. Бюджетните взаимоотношения са в размер на 3 754 200,00лв.,общата субсидия 
за делигираните от държавата дейности е в размер на 2 780 700,00 лева, общата 
изравнителна  субсидия е в размер на 626 000,000лева, за зимно поддържане и снего-
почистване в размер на 33 200,00 лева, целева субсидия за капиталови разходи в размер на 
314 300,00 лева в това число за изграждане на общинската пътна мрежа в размер на 
154 000,00 лева.Като цяло бюджета спрямо 2008 г. има увеличение.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев:Тези цифри са приети със закон и ние неможем да ги изменяме 
,а само можем да ги коминтираме.. 
 2. Микерям Адям: . Смятам ,че закона за държавния бюджет ще задоволи нуждите 
на общината ,ще има достатъчно средства за образование и други дейности 
 По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров Тои направи 
предложение  комисията да се разпредели и да започне пабота по подготовката и 
приематето на общинския бюджет.Да отговаря по приходната чост Микерям Адям По 
разходната час Петър Петров, по трансверите Красимир Кунев и по Капиталовите разходи 
инж.Тодор Куцаров 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Петър Петров: Подготовката и приемането на държавния бюджет е един от най 
важните въпроси ,които трябва да се обсъде с обществеността ,да се даде широка гласност 
за разпределението и приемането му. 
 2. 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 приема 

основните параметри по бюджетната рамка за 2009 г. 
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2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” –  Разпределя членовете на бюджетната 

комисия за подготовката на бюджет 2009 г. както следва : Отговорник по приходната 
част – Микерям Адям, по разходната част – Петър Петров, по трансферите – Красимир 
Кунев и по капиталовите разходи – инж. Тодор Куцаров. 

 
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) 
 

        

 
 

        

 


