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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 88 

 

Днес, на 19.01.2009 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. Бакуване на негодна за използване общинска собственос.т 
2. Промени в бюджета на община Две могили за 2008 г.. 

 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Общинска 
администрация предлага да се бракуват следните материални активи. Комисията направи 
проверка и установи ,че тези вещи са негодни и морално остарели. Активите се посочиха по 
списък. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: Направихме проверка и установхме ,че тези активи са купувани 
преде повече от 40 години .Тези вещи са морално остарели, не могат да се използват за 
производствена дейност. Същите трябва да се бракуват и отпишат от материалните активи 
на Общината. 
 2. Микерям Адям: Съгласна съм с така направените предложения, участвах в 
поверката и установих,че средствата са негодни. 
 3.Тодор Куцаров:Тези материални активи трябва да се бракуват и се зачеркнат от 
счетоводните книги на Общината. 
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Приходите и разходите 
по бюджет  на Общината за 2008 г. се налага да се извършат корекции, които касаят както 
текущата дейност така и капиталовите разходи. Имаме увеличение на приходите от 
имуществени данаци , наеми на земя,о бщински такси. Също така  в приходната част 
намира отражение и изплатения на „Черни лом” 2008 г. безлихвен заем. В разходната част 
също се правят корекции в  следствие на някои допълнителни възникнали разходи и 
отпадането на други. Приходите и разходите са ви представени по параграфи. 
 1.Красимир Кунев: Промените на бюджетната рамка , които се предлагат са 
свършен факт, ние само можем да го констатираме, да установим неговата 
целесъобразност и законосъобразност. Смятам, че разходите са законосъобразни, но 
комисията трябва да провери как са изразходвани средствата предоставени от МОН за 
закритите училища. 
 2.Тодор Куцаров: Прави ми впечатление, че приходната част е увеличена двойно, а 
от това следва, че и разходната част е увеличена.Този резултат се дължи на добрата 
работа на общинска администрация. 
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 3.Микерям Адям: Съгласна съм с така направения отчет от кмета на общината и от 
проверката която извършихме отчета е законосъобразен. 
   
 След приключване на разискванията, комисията приема следните    

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” Комисията по „Бюджет и финанси” предлага на 

общинския съвет да гласува бракуването на остарели материални активи собственост на 
общината. 

 По втора точка комисията реши: 
2.Комисията с 5 /пет/ гласа „за” Комисията по „Бюджет и финанси” дава своето 

становище пред общинския съвет да се приемат промените в бюджета на община Две 
могили за 2008 г. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 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) 
 

        

 
 

        

 


