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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 10  

 

Днес, на 05.02.2008 г., от 18.30 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. Александър Иванов Иванов – Председател на комисията. 
2. Петър Колев Петров – секретар. 
3. Красимир Ганчев Кунев – член. . 
4. Йордан Георгиев Великов – член. 
5. Микерям Кадир Адям – член. 

  

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Обсъждане на Отчета на Кмета на общината за изпълнение на Програмата за 
ограничаване на структурния дефицит за 2007 г. 
 

По първа точка от дневния ред докладва Александър Иванов: 
Този отчет е свързан с писмото до Общинския съвет от зам. министър Кирил Ананиев 

от 01.02.2008 г.. Иска се в срок до 15.02.2008 г. да се изпрати отчета на общината за 
изпълнение на програмата за ограничаване наструктурния дефицит към 31.12.2008 г. 
придружен с подробна обяснителна записка за причините довели до неизпълнение или 
неефективност на заложените мерки и подобряване на финансовото състояние на 
общината.  

От отчета се вижда, че към 31.12.2007 г. са останали просрочени задължения в 
размер на 152 235 лв., които през месец януари 2008 г. са изплатени. Посочени са и суми за 
дофинансиране на държавни дейности в размер на 218 141 лв. От тази сума 95 936 лв. е за 
образавонието и 50 162 лв. за Дома в Могилино. 

 

 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Красимир Кунев: Какво се иска от нас. Чухме Отчета. Просрочените задължение 
са покрити. Там където не са достигнали пари, сме платили от собствените. Остава да ни ги 
възстановят.  

2. Петър Петров: Рано или късно, трябва да ни възстановят тези пари. 
3. Микерям Адям: Да гласуваме, мисля, че всичко е ясно. 
 

 След приключване на разискванията, по предложение на Секретаря Петър 
Петров приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА ПРИЕМЕ 

ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА СТРУКТУРНИЯ 
ДЕФИЦИТ ЗА 2007 Г. НА ОБЩИНАТА. 
  

Заседанието на постоянната комисия завърши в 19.30 часа. 
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Подписали протокола: 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                          (Александър Ив. Иванов)                                (Петър К. Петров)                                 (Красимир Г. Кунев 
 
 

4. ………………………  5. ………………………  
                              (Йордан Г. Великов)              (Микерям К. Адям) 
 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       ______________ (Ал. Иванов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 
 
       _______________ (П. Петров) 


