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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 5 

 

Днес, на 18.01.2008 г., от 16.00 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. Мекерям Кадир Адям – член. 
 

На заседанието с право на съвещателен глас присъства Байчо Георгиев – 
председател на Общинския съвет.  
  

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

1. Приемане промените в бюджета на община Две могили за 2007 година. 
2. Приемане план на капиталовите разходи финансиране с целева субсидия от 
централния бюджет и собствени средства на община Две могили за 2007 година
  
По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: 
Промените в бюджета за 2007 г. де факто са извършени през втората половина на 

годината. Нека сега да разгледаме параграф по параграф, къде се увеличава и къде се 
намалява. Смятам, това со много цифри, които не трябва да ги отразяваме в протокола, а 
да вземем отношение по тяхната правилност. Тези промени сеналагат на всяко 
шестмесечие, защото Общинския съвет не може да разпредели точно парите по 
параграфите. Бюджета е коригиран веднъж през месец юни. Сегатрябва да направим 
същото. След като разгледахме увеличенията и намаленията по параграфи. 

 

 В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Красимир Кунев: Предлаганите промени са основателни и следва да бъдат 

приети.  
2. Александър Иванов: Няма какво да коментираме, следва да сеприемат.  
 

По втора точка от дневния ред докладва Йордан Великов: 
Капиталовите разходи за 2007 г. са дадени в таблица и от нея се вижда, че в 

приходната част има допълнителни средства, които са дошли от програма САПАРД и МРРБ. 
Характерно, че има заделени средства от собствените пари на общината. В разходната 
част, тези пари отиват за образование, за направа на улици, за ремонт на Читалището в Две 
могили и т.н. Тези разходи са направени и предлагам да ги утвърдим. 

 

 В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Красимир Кунев: Защо толкова скъпо излиза една улица?.  
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2. Петър Петров: това е така, защото през 2006 и 2007 г. има драстично 

повищаване на мазута и нафтата. Увеличиха се транспортните разходи. Това доведе до 
увеличаване на един тон асвалт.   

3. Микерям Адям: Малко са средствата, заделени за ромската махала в Две могили. 
 

 След приключване на разискванията, по предложение на председателя 
Александър Иванов приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРИЕМА НАПРАВЕНИТЕ ПРОМЕНИТЕ В 

БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2007 Г.  
2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРИЕМА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ 

ФИНАНСИРАНИ С ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ РУПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ОТ 
СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА И ПРЕДЛАГА ДА СЕ УТВЪРДЯТ.  
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 20.30 часа. 
 
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) 


