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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 95 

 

Днес, на 13.02.2009 г., от 10.00 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.Информация за изпълнението на бюджета,извън бюджетните сметки ,фондове и 
състоянието на общинския дълг за 2008 г. На община Две могили. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Общинския бюджет е 
самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на Oбщината в една бюджетна 
година. С общинския бюджет се финансират общинските и държавни дейности. Приход за 
държавни дейности 2 654 747  лева това са обща допълваща субсидия, целева субсидия за 
капиталови разходи и преходен остатък. Приходи от местни дейности 2 188 235 лева. 
След отразяване на корекциите, е уточнен план на сборния бюджет към 31.12.2008 г. 
  Държавни приходи     3 640 536 лева  
  Местни приходи     3 334 491 лева 
  Разходи делегирани от държавата  3 640 536 лева 
  Дейности дофинансирани от общ. прих.  166 655   лева 
  Разходи за местни дейности   3 167 836 лева 
- Ръст на приходите спрямо предходната година 2007 е 132,5% 
- Разглеждаме подробно отчета. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Красимир Кунев: Приходната част през 2008 година е преизпълнена със 
сериоизно преизпълнение, но важното е тази година да постигнем добри резултати. 
Разходната част е съгласно приетия бюджет през 2008 г. Преизпълнение има на 
капиталните разходи. Но всичко това е факт и ние освен да го приемем нямаме друга 
алтернатива.Смятам че разходите са законосъобразни. 
 2. Микерям Адям: Общината има сключени договори с фонд “Енергийна 
ефективност през 2006 г.Общинския дълг към момента е 54 386,09 лв.,не е голям и 
общината редовно го обслужва.  
 3.Тодор Куцаров: Предоставената информация дава пълна картина на финасовата 
дейност през  2008 година.Общинското ръководство и кмета като разпоредител с бюджета 
правилно са боравили както с приходната така и с разходната част. Смятам, че трябва да 
приемем предложеното решение и да одобрим така предложения отчет. 
 След приключване на разискванията, комисията приема следните    
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1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема информацията за изпълнението на 

бюджета, бюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския дълг за 2008 г. 
. 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 13.00 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) 
 

        

 
 

        

 


