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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 124 

Днес, на 09.09.2009 г. от 16.30 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.  
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. Разглеждане Доклад на Сметната палата за резултатите от извършения одит на 
финансовото управление на бюджета, извънбюдежетните средства и имуществото на 
Община Две могили, за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. 

 2. Разглеждане Доклад № ФИ2РС-0009/19.06.2009 г. за извършена финансова 
инспекция на Община Две могили, област Русе.  

По първа точка от дневния ред докладва г-н Петър Петров: Извършен е одит на 
финансовото управление на бюджета и извънбюджетните сметки, който е констатирал 
следното: 

1. Действията на общинска администрация за реализиране на  планираните 
собствени не са били достатъчно ефективни, което е довело до неизпънение на годишния 
план. 

2. Решението на Общинския съвет за предоставяне на финансова помощ на 
общинското дружество не е съобразено с възможностите на общината. 

3. При изпълнение на обществена поръчка не е спазен срока за вписване в регистъра 
за обществени поръчки в Агенцията. 

4. Дейноста на вътрешния одит е съобразен със закона за вътрешния одит. 
5. Не е приключил процеса за актуване и възстановяване на общинските земи. 
В разискванията по първа точка взеха участие:  

 1. Г-н Красимир Кунев:  В направения одит ясно е показано нивото на управление 
на финансите. Няма особени забележки. Основно нарушенията са административни. 

2. Г-н Тодор Куцаров: Бюджета на общината е приет от общинския съвет в 
законоустановения срок. Същия е съобразен с действащото законодателство. Решението на 
общинския съвет за финансова помощ на общинското ни дружества „Черни Лом 2008” не е 
съобразен с възможностите на общината. Действието на общинското ръковотство във 
връзка с управлението на общинската собственост са ефективни и са гаранция за 
изпълнението на собствените приходи. Трябва да приключи процеса за въстановяване и 
актуване на общнските земи. 

3. Г-н Йордан Великов: Съгласно направения доклат е видно, че има 
административни нарушения, които трябва да се отстранят от общинска администрация. 
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Щета няма нанесена на общината. Доклада е обективен и общинска администрамция да 
вземе мерки за отстраняване на нередностите. 

4. Г-жа Микерям Адям: Съгласна съм с направените констатаци и изказванията, 
който се направиха. 
 По втора точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: Докладвам 
резултатите от финнасовата инспекция, която е извършена на община Две могили. Одита 
констатира следното: 
 1. В законоустановения седемдневен  срок не е изпратена до Агенцията по 
обществени поръчки за стойноста на изпълнения договор за възлагане на обществена 
поръчка с „Лазарета”ООД гр. Русе. Информацията е изпратена след 79 дни, за което е 
съставен Акт за административно нарушение на кмета на общината. 
 2. Незаконосъобразно е дадено помещение под наем в СОУ ”Св. св. Кирил и 
Методий” на Алекси Петров Цанев, с което е нарушен чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската 
собственост. Затова е съставен Акт на бившия кмет Енчо Петров. 
 3. При изваршената проверка се установява, че е отдадено под наем учебна 
площадка от 60 кв. м. за обучение на мотоциклетисти. Не спазен Закона за общинската 
собственост за което е съставен Акт на бившия кмет Енчо Петров. 
 4. Незаконосъобразно използване от общината на училищните автобуси и 
извършените разходи при използването им. 
 5. Проверка за изразходваните средства, отпуснати от Министерството на 
образованиетно и науката по програма „Оптимизация на училищната мрежа”. Направена е 
насрещна проверка от експерт по изразходването на средствата за СОУ „Св.Св. Кирил и 
Методий” и ОУ „ Христо Ботев” с. Баниска. Вещото лице е изготвил експертен анализ за 
извършеното СМР. Не са използвани по предназначение 53 996.16 лева, като същите 
средства трябва да се въстановят на бюджета. За административното нарушение е 
съставен Акт на кмета на общината Драгомир Дамянов. 
 6. Средства от делигираните бюджети на училищата в размер на 100 344 лева не са 
посочени като преходен остатък за 2008 г., защото не са дадени на училищата. За което е 
съставен Акт на кмета на общината Д Дамянов.  

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Г-н Йордан Великов: От доклада е видно, че има административни нарушения, не 
е добре това, че трябва да се връщат пари на републиканския бюджет. Желателно е в 
бъдеще да се избягват такива нарушения.  

2. Г-н Петър Петров: Тези нарушения са преди всичко административни. Видно е от 
доклада, че няма нанесена щета на общината. За тези нарушеня кмета е получил 
наказания.  

3. Г-н Красимир Кунев: От направената проверка за общината негативни 
последствия са остатъка от делигирания бюджет на училищата, който трябва да бъде 
върнат в републиканския бюджет. Другите констатации, по които са съставени актове на 
настоящия и бившия кмет не са фрапиращи и с лоши последствия за общината. 

 
След приключване на разискванията, комисията прие следните  

 

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” счита, че препоръките дадени в доклада на 

Сметната палата трябва да се изпълнят в указания срок. Кмета на общината да предприеме 
необходимите действия за недопускане в бъдеще такива нарушения .  

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” счита, че констатаците, направени в докладите 
обективни.  
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3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” упълномощава г-н Петър Петров, да подготви и 

внесе в Общинския съвет до 08.10.2009 г. Информация, относно съдържанието и 
констатаците, направени в двата доклада, с която да се запознаят общинските съветници и 
гражданите на Общината.  

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.30 часа. 
 
Подписали протокола: 
 

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

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

           
 

4................................  5............................... 
       (Микеря Адям)       Йордан Великов 

 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       ______________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       _____________ (Т. Куцаров) 


