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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 138 

Днес, на 16.12.2009 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.  

   4. Микерям Кадир Адям – член  

Отсъства: Йордан Георгиев Великов –  член. 

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

1. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 571/09.12.2009 г., 
относно: Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, 
обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 
2010 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 572/09.12.2009 г., 
относно: Актуализация на плана за капиталовите разходи и промени по бюджета на Община 
Две могили за 2009 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: На комисията е 
представена план-сметка за разходите по сметосъбирането, сметоизвозването, 
обезвреждане на битовите отпадъци и подържане на територията за обществено ползване за 
2010 година. Без ефективното почистване на улиците и битовите отпадъци, здравето на 
населението може да бъде застрашено. Представям ви таблица с разходите за 2010 г. 
Общата сума за общината е 326 212 лева, като сметосъбиране и сметоизвозване 181 990 
лева, обезвреждане на отпадъци 4 310 лева и поддържане на местата за депониране 101 120 
лева. Смятам, че разходите са реални и ние може да ги утвърдим.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Тодор Куцаров: Смятам, че правилно са разпределени паритевъпроса е да има 
събираемост на таксите. 
 2. Красимир Кунев: При така предложената план-сметка и при настоящата 
събираемост на такса смет, ще се налага дофинансиране на дейността. 
 3. Микерям Адям: Много пари се харчат за сметосъбиране. Промилите са високи и 
хората негодуват. Но няма на къде общината трябва да се чисти. 

По втора точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: С приключването на 
настоящата година е постъпила докладна записка за актуализацията на плана за 
капиталовите разходи. Видно е, че не може да се извършват всички планирани разходи, а за 
други се налага дофинансиране. Така например от заложените средства в бюджета за 
реконструкция на сградата на Общината са отклонени 10 000 лева за ремонт на кметството 
село Баниска. Другите суми, които са променили преднадзаначението си са в по-малък 
размер, като има определени заложени разходи, които не са извършени . 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
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 1. Петър Петров: Винаги в края на годината се налага актуализация на 
капиталовите разходи. Не може, когата се приема бюджета в частта капиталови разходи да 
се пресметнат точно парите и да се каже какво точно ще се купи или какво точно ще се строи. 

2. Тодор Куцаров: Съгласен съм с така предложените изменения, това се налага 
винаги в края на годината и това е свършен факт. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема план - сметката  за разходите по 
сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането и депонирането на отпадъци за 2010 
година. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема актуализацията на плана за 
капиталовите разходи и промени по бюджета на Община Две могили за 2009 г. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

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

4. ………………………     
                             (Микерям К. Адям) 
           
           

 
       

                    Председател на комисията: 
 

 
        ______________ (П. Петров) 
 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 

 
        _____________ (Т. Куцаров) 


