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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 141 

Днес, на 21.01.2010 г. от 15.00 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  

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 Отчет от Драгомир Дамянов с вх. № 9/18.01.2010 г., относно: 
Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския 
дълг за периода 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. на Община Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 12/19.01.2010 г., 
относно: Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината и Председателя на 
Общински съвет – Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 32/22.01.2010 г., 
относно: Отпускане на Мергюл Ахмедова Мехмедова, живееща в село Кацелово, на улица 
„Трети март” № 24 на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете – Дидек 
Недретова Ахмедова 

4. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 33/22.01.2010 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Веселин Койчев Манев, живеещ в 
град Две могили, на ул. „Кирил и Методий” № 8. 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Посъпил е отчет от кмета.  
На общината за изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и 
сэстоянието на общинския дълг за периода 01.01.2009 до 31.12.2009 година. Приходи от 
държавни дейнос 2 810 747 лева,приходи от местни дейности 2 501 721 лева или общо 
приходи 5 312 468 лева. По разходната част за държавни дейности 2 810 047 лева, като 
разходите за държавни дейности се дофинансират от общината в размер на 563 730 лева. 
Получени са допълнителни средства по проекти „Красива България” от ПУДООС и др. 
Преходен остатък има от 2008 г. 69 447 лева. След отразяване на всички корекции, сборния 
бюджет към 31.12.2009 г. е 6 978 925 лева, като държавни приходи 3 247 574 и местни 
приходи 3 731 351 лева. 
 Извън бюджетните сметки в края на 2008 г. От преватизацията  остатъка е 9 лева. 
През 2009 г има постъпили средства по оперативна програма околно среда или всичко 
приходи по извън бюджетните сметки 894 350 лева и разходи 888 476 и остатък 5 833 лева. 
Инвестиционата програма е подробно описана в отчета. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Йордан Великов: Задълженията от 310 139 ще бъдат в тежест на бюджета за 2010 

г. Но това се дължи на финансовата криза. 



 2 
2. Красимир Кунев: Отчета за 2009 г. е факт, каквото и да говори ние не можем да 

измени нещата. 
3. Микерям Адям: Отчета е подробно направен и дава ясна картина на фининсовото 

състояние през 2009 г. Смятам, че трябва да го премем. 
4. Тодор Куцаров: От направения отчет е видно, че разходите за държавни 

деийности към края на 2009 г няма пресрочени задължения, а докато в разходите за местни 
дейности има просрочени задължения към 31.12 и са в размер на 310 139 лева, които остават 
за разплащане в 2010 г. 

По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпила е докладна за 
командировачните на кмета и председателя на общинския съвет за периода от юли до 
декември 2009 г. Подробно са описани по дати и разход.  

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Те са факт,изплатени са трябва да ги одобрм. 
2. Петър Петров: Съгласен съм с така направената справка. 
По трета точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Случая е стандартен,това 

семеиство отговаря на всички изисквания на наредба № 10, детето е второ за семеиството и 
му се полагат 200 лева.  

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Йордан Великов: Съгласен съм нека да се даде тази помощ. 
2. Красимир кунев: Отговаря на наредбата и са представени необходимите 

документи.  
По четвърта точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е молба от 

Веселин Койчев за еднократна помощ. Социалната комисия е дала положително решение за 
помощта. Моето мнение да му се даде помощ от 220 лева за детето. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
1. Микерям Адям: Родителите живеят на семеини начала  трябва да му помогним. 
2. Тодор Куцаров: Радосно е ,че има такива талантливи деца.Те са гордост 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” дава приема Отчета на Драгомир Дамянов с вх. № 
9/18.01.2010 г., относно: Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и 
състоянието на общинския дълг за периода 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. на Община Две 
могили.  

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава одобрява Докладната записка на Драгомир 
Дамянов с вх. № 12/19.01.2010 г., относно: Изплатени командировъчни пари на Кмета на 
Общината и Председателя на Общински съвет – Две могили. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласието си на Мергюл Ахмедова 
Мехмедова, живееща в село Кацелово, на улица „Трети март” № 24 да бъде отпусната 
еднократна финансова помощ за раждане на второ дете – Дидек Недретова Ахмедова в 
размер на 200 лева. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласието си на Веселин Койчев Манев, 
живеещ в град Две могили, на ул. „Кирил и Методий” № 8 да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ в размер на 200 лева. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
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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) 
 

 


