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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 16 

 

Днес, на 04.03.2008 г., от 17.30 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 – председател. 
2. Тодор Неделчев Куцаров - 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. Раглеждане на Разходната част на бюджета за 2008 г. 
 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: 
Бюджетът по разходната част за 2008 г. е напрегнат. Той разделен на две части: на 

държавни и общински дейности. За издръжката на дейности с държавен характер са 
заделени 2 654 767 лева. 46 % от тях са за образование, 19 % за държавни служби, 26 % за 
социално осигуряване, 3 % здравеопазване, 2 % отбрана и сигурност, 4 % за култура и 
религиозни дейности. Всичко това е разпределено по параграфи и според мен общината го 
е направила много добре.  

За издръжка на дейности с общински характер, са заделени 2 029 819 лева. Те са 
разпределени, както следва: 27 % за общи държавнислужби, 40 % за строителство и БКС, 7 
% икономически дейности, 4 % култура и религиозни дейности, 5 % социално осигуряване, 9 
% образование, 7 % отбрана и сигурност и 1 % здравеопазване.  

Предоставям всичко това разбито на комисията по параграми и дейности.  
Предлагам ви да приемем тази част от бюджета на Общината. 

 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Красимир Кунев: 1 479 307 лева са заделени за образование, което е най-големия 
разход от бюджета на общината. Но със закриване на Училищата през есенна, би трябвало 
този разход да намалее. Но тези икономии, ще отидат за увеличенние на заплатите на 
учителите. 

2. Тодор Куцаров: На мен ми прави впечатление, че капиталовите разходи са много 
малко. Като имаме общо от държавния бюджет 287 100 лева. Една част от тях са от 
акцизите за четвъртокласната пътна мрежа, а другите са за общи капиталови разходи. За да 
имаме преизпълнение на бюджета, трябва да се печели от Програми по Европейските 
фондове. 

3. Микерям Адям: Прави ми впечатление, че са заделени много пари за 
комантировки и за храна. Но когато закриваме училищата, трябва да се пусне стола в СОУ и 
да се предвидят пари за поевтиняване на храната. 
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4. Йордан Великов: През юли месец ние ще видим какво еи изпълнението на 

бюджета през първото шестмесечие и тогава ще можем да актуализираме бюджета и да 
заделим средства за това което предлага Микерям.  
 След приключване на разискванията, по предложение на Петър Петров,    
комисията прие следното становище: 
 

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

ПРИЕМЕ БЮДЖЕТА ЗА 2008 г. в Раздел „РАЗХОДНА ЧАСТ”. 
  

Заседанието на постоянната комисия завърши в 19.30 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) 

 


