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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 136 

Днес, на 09.12.2009 в 10.00 часа в гр. Две могили в сградата на Общината, в стая № 
2, 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 Адям – член. 

Отсъства: Йордан Георгиев Великов –  член. 
                   

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Обсъждане закона за бюджета на Република България в часта –рамкатана 
бюджета на Община Две могили за 2010 година. 

2. Писмо относно изпълнение на публичните задължения в община Две могили 
поЗакона за местните данъци и такси.  
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Предлагма ви Закона за 
бюджета на Република България за 2010 година. Предлагам ви рамкта на държавната 
субсидия обнародвана в ДВ за бюджета – държавна субсидия за държавни дейности,обща 
изравнителна, пътен данък, капиталови разходи и зимно почистване. Обща допълваща 
субсидеия 2203.7 обща изравнителна 626 хл. лв., капиталови разходи 209.9 хл. лева или 
всичко 3 412.89 лева. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: Закона за бюджета не е в наша полза спрямо 2009 г. Това 
налага при съставянето на общинския бюджет да се оптимизират разходите спярямо 
събраните приходи. 
 2. Тодор Куцаров: Важно е за общинския бюджет да се повиши събираемостана 
общинските приходи.Разходите през следващата 2010 г. да се намаляват. От някой луксове 
трябва да се лишим. 
 3.Микерям Адям: Съгласна съм с изнесените данни и направените изказвания. 
Намалението с близо 300 хиляди лева не е малко. 
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: В Областна 
администрация град Русе се е получила жалба от граждани на Две могили относно 
несъгласие за плащане на даъци чрез СИБАНК. С това се нарушава законно им право за 
плащане по избор за доброволното им изпълнение на публичните им задължения. Същите 
имат право да си пллащат данъците касово. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1.Тодор Куцаров: Хората имат право да избират как да плащат обществените си 

задължения. Тази година получихме много негативи по този въпрос. 
2.Микерям Адям: Според мен за 2010 г. общината трябва да подсигури касово 

плащане на данъците.Това е тяхно задължение. 
3. Красимир Кунев: Съгласен съм с така направените предложения. 
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 След приключване на разискванията, комисията прие следните  
   

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема изнесената устна информация за 
параметрите в Закона за бюджета..  

2.Комисията с 4 (четири) гласа „за” предлага на общинска администрация за 2010 
година да подсигури касово заплащане да данъчните задължения на гражданите.  

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев) 

           
 
 

4. ………………………     
                             (Микерям К. Адям) 
           
           

 
       

                    Председател на комисията: 
 

 
        ______________ (П. Петров) 
 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 

 
             _____________ (Т. Куцаров) 

       

 
 

        

 


