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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 67 

 

Днес, на 13.10.2008 г., от 15.30 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. Микерям Кадир Адям  -член 
5. Йордан Георгиев Великов – член. 
 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
 1. Промени в бюджета на Община Две могили за 2008 година: докладна записка с вх. 
№ 371/09.10.2008 г. . 
 2. Кандидатстване на Община Две могили по програма за развитие на селските 
райони, мярка 321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони: 
докладна записка с вх. № 372/09.10.2008 г. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Предложението на 
общинска администрация за изменение на бюджета за девет месечието за 2008 г. е въз 
основа чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от закона за общинския бюджет. Въз основа на 
тези закони се коригира бюджета към 30.09.2008 г. както в приходната така и в разходната 
част. Увеличава се приходната част – местни приходи с 4 466 лева, разходната – издръжка 
на общинска администрация – 18 919 лева, но по отделните параграфи се намалява с 
10 000 лева. Увеличават се разходите за общински детски център, детска ясла и дейности в 
здравеопазването. Имаме увеличение и намаление в други параграфи, но те не да толкова 
значими. В край сметка се получа следното: няма да споменавам данъчни и неданъчни 
приходи и взаимодействие с бюджета, а ще фиксирам приходната и разходна част на 
6 460 520 лева, което значително превишава приетия бюджет. Основно изменение при 
бюджета е капиталовите разходи, фиксирани както целевата субсидия от държавния 
бюджет така и със собствени средства. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Тодор Куцаров: Съгласен съм с така направените разчети и смятам, че са 
изпълними. Така, че съм „за”. 
 2. Микерям Адям:  Мисля, че измененията не са съществени, съвсем малко са 
сумите намалява и увеличава в приходната и разходна част. Това е приемливо и смятам, че 
трябва да гласува промените в бюджета. 
 3. Красимир Кунев: Като се има впредвид, че това е отчет на приходите и разходите 
до края на третото тримесечие на 2008 г. основно се забелязва промяна в планираните 
разходи по другите дейности по вътрешна сигурност, това ще рече планираното от нас 
началото на годината звено КООРС и най вече с невъзможноста то да се осъществи. Също 
така Друго основно намаление на планираните разходи е за общообразователните училища 
свързано с ремонтирането им. За сметка на тези намлени разходи за напред ще се 
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финансира общинския футболен клуб. Това са основните допълнения и изменения с по 
големи суми. 
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Община Две могили 
кандидатства по програма за развитие на селските райони, мярка 321 – Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони. Проекта е подобряване на пътната мрежа в 
Община Две могили, пътя от Широково през Чилнов до разклона село Баниска-Бъзовец с 
дължина 7 900 метра. Стойноста на проекта ще бъде около 3 900 000лева. По този проект 
ще се асфалтират главните улици в Чилнов и Бъзовец. С него ще се постигне 
благоустройствен елемент в тези населени места. Общината трябва да финансира 
архитектурно – техническия проект и с негоще кандидатства по мярка 321. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
     1. Тодор Куцаров: Факт е, че  се върше нещо в Общината съществено в областта на 
капиталовженията трябва да се кандидатства по европейските фондове. Този проект е доста 
голям и за неговото реализиране ще е необходимо поне една година. Вярно, че през 2010 
година проекта ще бъде реализиран. 
 2. Микерям Адям:  Този проект на всяка цена трябва да се реализира, той ще бъде 
една много голяма сациална придобивка за населените места. 
 3. Красимир Кунев: Съгласен съм с този проект, той е жизнено необходим за 
селските райони. 
 
 След приключване на разискванията, комисията приема следното  

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

промени в бюджета на Община Две могили за 2008 година. 
2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  да приеме 

кандидатстване на Община Две могили по програма за развитие на селските райони, мярка 
321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони. 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 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) 
 


