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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 98 

 

Днес, на 05.03.2009 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.  
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 на докладна записка с вх. № 128/27.02.2009 г., относно: Обсъждане и 
приемане бюджета за 2009 година. 
 2. Отпускане на еднократна помощ на Мирослав Ангелов Сидеров вх. 
№89/09.02.2009 г. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Предоставям ви готов 
проект за обсъждане бюджет 2009 г. На предишни заседания обсъждахме рамката на 
бюджета. Приходната и разходната час. Обсъждахме разпределението по параграфи. Сега 
обсъждаме окончателния вариянт който предлага общинска администрация. Струва ми се, 
че собствените приходи са са доста напреграти и изразяявам съмнение за тяхното 
изпълнение. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Красимир Кунев: Изразявам несъгласие с дофинансирането на училищата. 
Средствата останали от миналата 2008 година трябва да се предоставят на училищата към 
едините държавни стандарти. 
 2. Микерям Адям: Бюджет 2009 г. е най-важния въпрос, който обсъждаме и 
приемаме за тази година. Подробно се запознах с рамката на бюджета, както с приходната 
така и с разходната част. Специалиската по бюджета подробно и нагледно го представя. 
Бюджета е балансиран и оптимизиран. Общинските средства ми се струват завишени и 
изразявам съмнение при тяхното изпълнение. 
 3. Йордан Великов: Приходната част най-голямо завишение има такса 
сметосъбиране и смето извозване. Увеличението е близо три пъти и това може да доведе 
данъка да стане не събираем. В това отношение много е важно разяснителната работа, 
която трябва да се свърши сред населението на общината. 
 По втора точка от дневния реддокладва Петър Петров:.Постъпило е заявление за 
отпускане на еднократна помощ за раждане на дете първо на Мирослав Ангелов Сидеров. 
Тук проблема е, че той е с постоянен адрес в Две могили, а съпругата му е с постоянен 
адрес гр Русе. Предлагам да му бъде изплатена помощ в рамките на 50% 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Красимир Кунев: Спазвайки наредбата трябва да му дадем 50% и подържам това 
предложение. 
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 2. Тодор Куцаров: Момчето е от Две могили и трябва да го подпомогнем съгласно 
приетата от нас наредба. 
 3. Микерям Адям:Съгласна съм с това предложение 
 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 приема така 

предложения бюджет 2009 г. и ще гласува за неговото приемане от общинския съвет. 
2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” –   Комисията по бюджет и финанси  дава 

съгласието си за отпускане на помощ при раждане на дете на Мирослав Ангелов Сидеров 
отДве могили в рамките на 50% от наредбата  за помощи или 75 лева. 

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) 
 

        

 
 

        

 


