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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 151 

Днес, на 14.04.2010г. от 10.00 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  

Отсъства  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. № 128/08.04.2010 г., 
относно: Изменение на Решение № 451, взето на заседание на Общински съвет – Две могили 
с Протокол № 35 от 19.06.2009 г.   

2. Разглеждане на докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 133/14.04.2010 г., 
относно: Актуализация на плана за капиталовите разходи и промени по бюджета на Община 
Две могили за 2010 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Александър Иванов с вх. № 136/14.04.2010 г., 
относно: Информация за дейността на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили и Годишн 
финансов отчет за 2009 г.(баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци и 
отчет за собствения капитал). 

4. Разглеждане на докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 138/14.04.2010 г., 
относно: Продажба на терен частна – общинска собственост, съгласно АОС № 
2416/30.03.2010 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров:  Постъпила е докладна 
записка под №  128 за изменение на решение № 451 от протокол № 35 за  прехвърляне на 
средства от бюджетната в извънбюджетната сметка от 45 000 лева на 120 000 лева за 
изпълнение на програмата „Административен капацитет” 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: За съжаление десет месеца след взетото решение все още 

Общината дължи 129 240 лева на оперативна програма „Административен капацитет”. Тези 
пари трябва да се възстановят от управляващия орган, но все още се бавят. 

2. Тодор Куцаров:Трябва да зменим решението за да се изпълни програмата. 
3. Микерям Адям: Съгласна съм, но тези средства бавно се възстановяват. 
По втора точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпила е докладна 

записка за за актуализация на плана за капиталовите разходи по бюджета на общината. От 
представената информация прави впечатление намаляване на сумата за капиталови разходи 
с 8400 лева. Отпада от „Икономически дейности и услуги” 19074 лв. за оборудване 
посетителски център пещера „Орлова чука”. За капиталови разходи могат да се приемат  
направа ограда на гробищен парк - 2074 лв. и парно отопление на хижа „Орлова чука”-6417 
лв. и закупения климатик там- 642лв. Други разходи  не са оформени като капиталови, понеже 
са с по-ниски стойности.  Разходите намаляват с 9404 лв. при външни услуги на общинска 
администрация. 
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В разискванията по втора точка взеха участие. 
1. Тодор Куцаров: Това е необходимо да се направи заради икономическата криза.  
2. Петър Петров:Това е често явление да се актуализират капиталовите разходи. 

Това улеснява работата на общинска администрация за финансова манерва в тази 
икономическа криза. 

3. Микерям Адям: Щтом предлага кмета аз съм съгласна. 
По трета точка от дневния ред докладва Петър Петров:Управителя на фирма 

„Черни лом”е внесъл информация за дейноста и годишен  финансов отчет за 2009 година. В 
него е отразено пълния счетоводен и финансовия резултат. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Относно финансовата информация през 2009 г. приходите 

възлизат на 297 000 лева, а разходите 319 000 лева. Това ,че разходите са по големи от 
приходите се дължи на това, че са закупени контейнери, които са на стойност под 700 лева и 
по тази причина минават за разход. 

2. Тодор Куцаров: Отчета е пълен и дава пълна картина на дейноста през 2009 г. 
3. Микерям Адям: Смятам, че фирмата работи добре независимо от това, че 

завършва със загуба. Това се дължи на повечето направените разходи за материали.  
По четвърта точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпила е 

докладна записка за продажба на терен частна общинска собственост. Имота представлява 
терен от 6 443 м2 в гр Две могили.Има данъчна оценка 20 695,90 лева,а пазарната 24 806 
леваСпоред мен имота трябва да се продаде. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Тодор Куцаров: Този имот е терен и може да се продаде за промишлени цели.. 
2. Петър Петров: Това дава възможност за развиетие на икономическа  дейност. 
3. Микерям Адям: Съгласна съм. 

  
След приключване на разискванията, комисията прие следните  

 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” реши  да се измени решение № 451 за 
отпускане на безлихвен заем от 45 000 лева на 120 000 лева за изпълнение на програма 
„Административен капацитет”. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” реши  Приема измененията на капиталовите 
разходи по бюджета на общината за 2010 г. 

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” реши Приема информацията и финансовия 
отчет на фирма „Черни Лом” за 2009 година. 

4. Комисията с 4 (четири) гласа „за” реши Дава съгласието си за продажба на терен 
частна общинска собственост . 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 часа. 
 
 

Подписали протокола: 
 
1. …………………  2. …………………  3. ………….......... 

                           (Петър К. Петров)                           (Тодор Н. Куцаров)                             (Красимир Г. Кунев)            
 
 

4. …………………     
          (Микерям К. Адям)                                                             
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       Председател на комисията: 
 
 
       ______________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       _____________ (Т. Куцаров) 

 


