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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 140 

Днес, на 19.01.2010 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 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. Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на общинския съвет в община Две 
могили за 2009 г. 

2. Актуализация на на плана за капиталовите разходи и промени по бюджета на 
община  Две могили за 2009 г. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Представям ви Отчет за 
изпълнението на бюджета на общинския съвет за 2009 г. Планирано, след няколко 
актуализации през годината, бюджета на съвета за 2009 г. беше в размер на 81 136 лева, от 
които са изразходвани са 79 392 лева. По съществени разходи са: възнаграждение на 
председателя на на общинския съвет 16 669 лева, възнаграждение на общинските 
съветници 43 749 лева, другите средства са видни в отчета. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев:В представения отчет подробно са описани изразходваните 
средства и това, че се е получил малък излишък означава ,че са правилно планираните 
разходи. 
 2. Тодор Куцаров: Съгласен съм с така направения отчет. 
 3.Микерям Адям: Съгласна с така направения отчет и мисля че разходите са 
законосъобразни. 
 По втора точка от девния ред докладва Красимир Кунев: Представям ви 
Актуализация на плана за капиталовите разходи и промени по бюджета на Община Две 
могили за 2009 г. Да разглеждаме този въпрос се налага често заради честите промени по 
този план. На ваше разположение е плана и може да веземето от ношение по него. Личът 
няколко фактурирани разходи, но неразплатени от Общината, които ще останат за 
следващата 2010 година. Това са разходи по технически проекти за покрива на ЦДГ, 
разходи по мярка 322 за селските райони и от проекта „Биоразнообразие - къщата на 
прилипите”. Получен е транш от УНИЦЕФ по Центъра за настаняване от семеен тип. 
Въстановени са парите по неосъществения проект в Могилино. 
 1. Петър Петров: Това е един от честите разглеждани въпроси за изменение на 
плана за капиталовите разходи. 
 2. Тодор Куцаров: Съгласен съм с актуализирания план за капиталовите разходи от 
Републиканския бюджет и от собствените средства показано в приложение № 1 
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 3. Микерям Адям: Съгласна съм с направеното предложение за актуализация на 
плана на капиталовите разходи. 
    
 След приключване на разискванията, комисията прие следните    

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема Отчета за изпълнение на бюджета на 

Общинския съвет на Община Две могили за 2009 г. 
2. Комисията с 4 (четири)  гласа „за” приема Актуализация на плана за 

капиталовите разходи и промените по бюджета на Община Две могили за 2009 г. 
 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 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) 
 

        

 
 

        

 


