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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 121 

Днес, на 14.08.2009 г., от 16.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2, 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. 

 Отсъстват: Йордан Георгиев Великов –  член.  

         Микерям Кадир Адям – член. 

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

1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 344/04.08.2009 г., относно: 
Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината и Председателя на Общинския 
съвет. 

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 347/05.08.2009 г., относно: 
Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на 
общинския дълг за първото шестмесечие на 2009 г. в Община Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е докладна 
записка от Кмета на общината за изплатените командировъчни средства за периода 
01.01.2009 г. до 30.06.2009 г. Общинският съвет е задължен да провери законността и 
целесъобразността на изразходваните средства. След дадената ни допълнително 
информация от счетоводството, е видно, че няма нарушения и можем да вземем решение 
за одобряване на разходите, направени от кмета и председателя на съвета за отчетния 
период.. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: Съгласен съм с така направените разходи за командировъчни. 
 2. Тодор Куцаров:Така първоначално представените разходи, не дават ясна 
представа къде са изразходвани средствата. Занапред в докладните трябва да се посочва 
кога е била командировката, до къде е била. 
  По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: На ваше внимание е 
предоставен доклада за изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и 
състоянието на общинския дълг за първото шестмесечие 2009 година. Така представените 
разходи са целесъобразни. Изпълнението на бюджета върви ритмично, като че ли кризата 
още не дава отражение върху изпълнението на бюджета. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Красимир Кунев:В предоставения отчет подробно е показано изпълнението на 
бюджета за първото шестмесечие на 2009 година. При приходите с държавен характер 
изпълнението е на 46.3% от годишния план, а също така и на 99% в сравнение с 
предходната година. При приходите с общински характер, изпълнението е на 50.4 % спрямо 
годишния план. Най-голямо е изпълнението на данъка при недвижимите имоти – 75.7%. По 
отношение на разходите за държавни дейности са разходвани 46.3% от годишния план, а 
при местните дейности – 50.4% от него. В момента общинския дълг е с размер 43.859 лева. 



 2 
             2. Петър Петров: Представеният бюджет е подробно представен, както в 
приходната, така и в разходната част. Ръстът на собствените приходи от местни данъци и 
такси спрямо 2008 г. е 162%. Добре се движат постъпленията през годината. 
   
 След приключване на разискванията, комисията прие следните  
  

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” одобрява изплатени командировъчни пари от 

Кмета на Общината и Председателя на Общинския съвет. 
2. Комисията с 3 (три) гласа „за” дава съгласието си да бъде приет Отчета за 

изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския 
дълг за първото шестмесечие на 2009 г. в Община Две могили. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев) 

           
 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       ______________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       _____________ (Т. Куцаров) 
 

        

 
 

        

 


