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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 15 

 

Днес, на 02.03.2008 г., от 10.30 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. Петър Колев Петров – за председател. 
2. Красимир Ганчев Кунев – за секретар. 
3. Йордан Георгиев Великов – член. 
4. Микерям Кадир Адям – член. 

  

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

1. Раглеждане на Приходната част на бюджета за 2008 г. 
 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: 
Бюджетът на общината за 2008 г. е разработен съобразно изискванията на чл. 4 ал. 2 

от закона за общинските бюджети,закона за държавния бюджет на Република България.За 
първи път общата допълваща субсидия се предоставя в пълен размер.Съгласно чл.10, ал.1 
средствата за изграждане на местните общински пътища се разпределя от МРРБ и са част 
от целовата субсидия за капиталови разходи.В часта трансфери на местни дейности общата 
изравнителна субсидия по общини са разпределени за зимно поддържане и снего 
почистване.От миналата година са въведени единни разходни стандарти.Местните 
прпиходи се определят от местните данъци и такси с които общинския съвет определя с 
наредби.Тази година постъпват приходи от патентен данък.Приходите от горе казаното са: 
субсидии от държавния бюджет 2 616 558 лева, субсидия за капиталови разходи 148 500 
лева, субсидии за ремонт на общинска пътна мрежа 138 600 лева, обща изравнителна 
субсидия 419 600 лева, субсидия за зимно поддържане и снегопочистване 237 000 
лева.Общинските приходи : местни данъци и такси 222 000 лева, приходи и доходи от 
собственост 93 500 лева, общински такси 412 600 лева, глоби санкции неустойки 2000 лева, 
др.неданъчни приходи 7 500 лева, постъпления от ппродажба на имущество 265 000 лева, 
дарения 10 000 лева, внесен данък в приход от стопанска дейност 1000 лева, преходен 
остатък 444 260 лева, заем -21053 лева, прехвърлени депозити от мин. Година -28 763 лева.  

 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Микерям Кадир: Не е ли голяма сумата от продажба на имущество на 265000 
лева .Моето мнение че се увеличава приходната част по този начин бюджета става 
напрегнат..   

2. Петър Петров: Има достатъчно имущество и по този параграф може да се 
изпълни. 

3. Красимир Кунев: Прави ми впечатление ,че преходния остатък е много голям 
444260 лева ,но това говори, че капиталови разходи са направени през 2007 г. ,а са 
разплатени през 2008 г.  
 След приключване на разискванията, по предложение на Петър Петров,    
комисията прие следното становище: 
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С Т А Н О В И Щ Е: 

 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА 
ПРИЕМЕ БЮДЖЕТА ЗА 2008 г. в Раздел „ПРИХОДНА ЧАСТ” 

   
Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                               (Петър К. Петров)                                 (Красимир Г. Кунев)              (Йордан Г. Великов)  
 
 

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

За Секретар   на   комисията: 
 
 
       __________________ (Кр. Кунев) 

 


