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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 144 

Днес, на 27.01.2010 г. от 16.00 часа, в град 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 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 от Драгомир Дамянов с вх. № 29/20.01.2010 г., 
относно: Актуализиране на Общинския план за развитие 2007 – 2013 г. 

2. Разглеждане наОбяснителна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 30/21.01.2010 г., 
относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2010 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Предлагам 
актуализацията на Общинския план за развитие 2007 – 2013 г. да се отложи за следващата 
сесия. 

По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Предложения проект за 
бюджет на Община Две могили е разработен правилно и задълбочено. Съобразен е със 
Закона. Спазени са новите моменти в указанията за 2010 г. Бюджетът възлиза на 4 818 806 
лева, което е 91 % спрямо бюджета за 2009 г. и 70 % спрямо отчета. Приходната част се 
формира от субсидиите от държавния бюджет, плануваните капиталови разходи. Местните 
приходи се формират от данъци и такси, неданъчни приходи и продажби на общинско 
имущество. Разходната част – основните приоритети са заплати в образованието, 
социалните осигуровки, заплати на служители в Общината, осигуровки на служители, 
субсидии за Читалищата, здравеопазването, отбраната и други дейности в икономиката. 
Предложения проект за решение накратко дава цялостната картина, както по приходната, 
така и по разходната част. Разхода се дели на разход за държавни дейности и разход за 
местни дейности. Спрямо 2009 г. доплащането на държавните дейности е намалено от 
700 000 лева на 350 000 лева. Лошото е, че остават неразплатени разходи от 2009 г. в размер 
на 310 000 лева, които натоварват бюджета за 2010 г. Независимо от това бюджетът е 
балансиран и ще обезпечи финансово общинските дейности. Обсъден е във всички комисии, 
като са си дали мненията. Направено е публично обсъждане. Предложенията и посочените 
недостатъци са одобрени и можем да го приемем. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Бюджетът за 2010 г. е намален с близо 400 000 лева спрямо 2009 

г. Държавната субсидия също е намалена и влиза в тази цифра, но вярвам, че парите до края 
на годината ще стигнат, като под съмнение са само капиталовите разходи. 

2. Тодор Куцаров: Най-много по разходната част отиват за образованието. Ето защо 
предлагам Комисията по Образование да изискат от училищата и детските градини отчет за 
бюджета на 2009 г. и планувания за 2010 г. Желателно е да направим отчет за разходите на 
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Читалищата, защото не малко пари се дават там, а ние сме в невидение за тяхното 
изразходване. 

3. Йордан Великов: В приходната част е планирано да се продаде имущество за 
350 000 лева, като тези средства са отнесени към капиталовите разходи, струва ми се, че тук 
формираме един кух бюджет и при неговото неизпълнение ще даде отражение при 
капиталовите разходи и най-вече при финансирането на проектите от Европейските 
програми. Като цяло бюджетът е балансиран и трябва да го приемем. 

4. Микерям Адям: Бюджетът е широко обсъден, прецизиран е относно приходната и 
разходната част. Напрегнат е както в приходната, така и в разходната част и това задължава 
данъчната служба за подобряване на събираемостта на местните данъци и такси. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” реши Докладната записка да бъде отложена за 
разглеждане за следващата сесия. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема бюджета на Общината по приходната част 
4 818 806 лева за 2010 г., бюджета по разходната част в размер на 4 818 806 лева. Одобрява 
разходите по дейности, параграфи и функции. Приема решенията, с които Общинския съвет 
упълномощава Кмета на Общината, като разпоредител с бюджета и точките 14.1, 14.2, 14.3, 
14.4, 14.5. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 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) 
 

 


