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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 122 

Днес, на 18.08.2009 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.   

Отсъства: Йордан Георгиев Великов –  член. 
      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 от Драгомир Дамянов с вх. № 359/11.08.2009 г., относно: 
Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” за периода от 
02.02.2009 г. до 30.06.2009 г.. 

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 366/13.08.2009 г., относно: 
Актуализация на плана за капиталовите разходи и промени по бюджета на Община Две 
могили за 2009 г.. 

3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 367/13.08.2009 г., относно: 
Финансиране на разходи на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Янтра – 
Лом 2008. 

По първа точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Инициативата за 
доскавка на храна за възрастни и болни хора се възприема много добре от цялото 
население на Общината. Всички граждани, които са ползвали тази услуга са доволни от нея 
и по-добро от това за сега не може да се очаква. Храната е гарантирана, има внедрена 
система за наблюдение и анализ на всички критични точки по време на приговяне на 
храната. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Красимир Кунев: Общинското предприятие „Обществено хранене”, което 
създадохме в началото на годината отговаря за дейностите „Столово хранене” за учениците 
от СОУ - Две могили, „Домашен-социален патронаж” и „Други дейности”. Информацията 
показва, че са отчетени по-големи разходи - 76 313 лева при план 75 136 лева. Приходи се 
реализират основно при провеждане на частни тържества, общински мероприятия и от 
обособеното барче в столовата, като изключим социалните дейности свързани с патронажа 
и ученическото хранене.  
 2. Петър Петров: В информацията не са отразени какви приходи са получили през 
изтеклия период. Ето защо този въпрос трябва да се изясни и да се види предприятието 
дали е на печалба или на загуба. Този въпрос зададох на главния счетоводител и тя не 
можа да ми отговори. Въпросът ще бъде зададен към директора на предприятието, за да се 
изясни какъв е прихода и разхода. 
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: С докладна записка от 
кмета на Общината се предлага актуализация на капиталовите разходи по бюджета за 2009 
година. Дадена е подробна справка за ремонти на административната сграда-ДМА, ремонт 
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на училищата. Доста пари са заделени за изпълнение на спечелени програми. Трябва да 
се изясни въпросът с „Дома за възрастни хора” в село Острица или ще се наливат по-малко 
пари. Представеният план е подробен, отразява възможностите на бюджета. На вашето 
внимание е представена справката и вие можете да давате оценки. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Красимир Кунев: В предложената докладна записка подробно е показана 
настоящата ситуация на плана за капиталови разходи и промените направени в него. 
Общият размер на бюджета не се променя, но се налага промяна на капиталовите разходи 
по параграфи. Основните промени са свързани с ремонта на летния театър, ремонта на 
покрива на кметството в село Баниска и разходи за разработката на кандидатски проекти. 
             2. Тодор Куцаров: Както в цялата страна, така и при нас се налага актуализация на 
плана на капиталовите разходи. Някои планирани разходи трябва да претърпят промени, 
тъй като една част отпада, а е необходимо да се извършат други. Така например в Баниска 
се извършва ремонт на сградата на кметството където е планирано 20 000 лева и се налага 
да се дадат още 6 000 лева, така че е наложително да се извърши необходимата 
актуализация. 
 По трета точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпила е докладна 
записка относно финансиране разходите на Регионалното сдружение за управление на 
отпадъците – Янтра – Лом 2008. Необходимо е да се преведе в Сдружението годишна 
целева вноска в размер на един лев на жител от населението. Въпросното Сдружение е 
регистрирано с цел да бъде изградено регионално сметише, което да може да поеме 
боклука на шест общини - Ценово, Бяла, Борово, Две могили, Опака и Полски Тръмбеш.  Не 
можем да откажем плащането на тази вноска, тъй като са необходими средства по 
отпочване работа на Сдружението. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
 1. Петър Петров: Този проект е започнат от преди 10 години и съгласно 
изискванията трябва да се направи. Инициативата на общините до сега е много слаба, което 
води до неизползване на европейските фондове. Похарчиха се пари за геодезия и анализ за 
оценка на околната среда, но като че ли нещата свършиха до тук. 
             2. Тодор Куцаров: Съгласен съм да бъде преведена сумата от 10 953 лева, която 
представлява годишната целева вноска на Община Две могили в това Сдружение. До края 
на месец август да бъде преведена полавината от сумата при необходимост след решение 
на управителния съвет на Сдружението. 
  
 След приключване на разискванията, комисията прие следните  
  

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” дава съгласието си да бъде приета информация 

за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” за периода от 02.02.2009 г. 
до 30.06.2009 г.. 

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” дава съгласието си да бъде приета актуализация 
на плана за капиталовите разходи и промени по бюджета на Община Две могили за 2009 г.. 

3. Комисията с 3 (три) гласа „за” дава съгласието си да бъде внесена целевата 
вноска за финансиране разходите на Регионално сдружение за управление на отпадъците – 
Янтра – Лом 2008. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
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1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев) 

           
 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       ______________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       _____________ (Т. Куцаров) 
 

        

 
 

        

 


