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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 158 

Днес, на 03.08.2010 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  

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 на  Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 273/27.07.2010 г., 
относно: Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината и на Председателя на 
Общинския съвет. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 274/27.07.2010 г., 
относно: Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на 
общинския дълг за първото полугодие на 2010 година на община Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 275/27.07.2010 г., 
относно: Възстановяване изплащането на полагаемото се възнаграждение на общински 
съветник. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 277/27.07.2010 г., 
относно: Опрощаване на несъбираемо задължение. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 278/27.07.2010 г., 
относно: Опрощаване на несъбираемо задължение. 

6. Разглеждане на  Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 279/27.07.2010 г., 
относно: Опрощаване на несъбираемо задължение. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 283/28.07.2010 г., 
относно: Поемане на дълг по Закона за общинския дълг. 

По първа точка от дневния ред докладва Красимир Кунев:Постъпила е докладна 
записка за командировачните на кмета и председателя на общинския съвет за първите шест 
месеца от годината – 683 лева на Кмета и 140 лева на Председателя. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Микерям Адям: Тези пари са във връзка с разходи от направени командировки в 

страната. 
2. Тодор Куцаров: Всичко е редовно. Нормално е да подкрепим докладната. 
По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпил е отчет за 

изпълнението на бюджета на Община Две могили. От отчета е видно, че приходната част се 
увеличава на 5 230 383 лева и съответно се увеличава и разходната част. Това показва, че 
развитието на бюджета за първото шест месечие е добро. Буди тревожност намаляването на 
приходите от делегираните държавни дейности с близо 100 000 лева спрамо миналата 
година. Собствените приходи за първото шест месечие се изпълняват на 40.99 % или ръстът 
спрямо предходната година е по-малко с близо 200 000 лева. Трябва да отбележим, че 
приходът от продажба на имущество е намалял. Подробно е дадено и касовото изпълнение 
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на бюджета. Подробна е и справката за планираните отчетени приходи за държавни 
дейности. 

В разискванията по втора точка взеха участие. 
1. Тодор Куцаров: Приемам така направения годишен план на бюджета за първото 

полугодие на годината по приходната и разходната част, а така също и изпълнението на 
бюджета за първото полугодие на 2010 година. 

2. Красимир Кунев: Въпреки всичко има повишение на предварително заложения 
бюджет с над 300 000 лева, но въпреки това не се знае дали ще може да се изпълни в 
приходната част – от продажбата на ДМА. 

3. Йордан Великав: Съгласен съм с констатациите в бюджета, но ми прави 
впечатление, че вместо да намаляваме разходите ние ги увеличаваме. 

По трета точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Запознати сме с 
изискванията на колегата Феим. Същият в началото на м. март подаде заявление да му бъде 
прекратено изплащането на възнаграждението като общински съветник, а с друго – от м. 
август заявява желанието си то да му бъде възстановено. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Няма нищо нередно в направеното заявление. Така, че е 

нормално да му бъде възстановено. 
2. Микерям Адям: Съгласна съм. Той има право – нека да получава възнаграждение. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Община Две могили 

през 2002 г. е сключила договор за отдаване под наем на недвижим имот общинска 
собственост. Наемателят ДКЦ – 1 ЕООД не е плащал наем известно време и поради тази 
причина Общината е прекратила договора. Съгласно Закона за задълженията и договорите с 
изтичане на 3 годишна давност се прекратяват вземанията за наем. Така, че Общината няма 
правна основа да си ги търси. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
1. Тодор Куцаров: Сумите, които се дължат са несъбираеми. Не си заслужава да се 

водят дела. 
2. Йордан Великов: Давностният срок от 3 години и те са несъбираеми и затова нека 

да ги опростим. 
По пета точка от дневния ред докладва Петър Петров: Дългът е от 2002 година. 

Той е несъбираем. Лицето се намира в САЩ. Нека се опрости сумата. 
В разискванията по пета точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Ситуацията е аналогична с предходната докладна. Изминал е 3 

годишният срок и по закон вземанията се прекратяват. 
По шеста точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Дължимите суми са 

несъбираеми. Така, че да се опростят. 
В разискванията по шеста точка взеха участие. 
1. Йордан Великов: Сумата е минимална и смятам, че трябва да се опрости, за да не 

виси по сметките на Общината.  
По седма точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Община Две могили 

работи в момента по 4 проекта от Оперативните програми. Съгласно условията на договора 
Общината трябва да удостовери извършването на разходите по проекта и тогава да и бъдат 
възстановени средствата. До момента по тези проекти Общината е финансирала 193 855 
лева, но допълнително трябва да се дадат 545 934 лева. Заемът е със срок до 6 месеца, като 
общият размер на дълга е 550 000 лева, а разходите по кредита – лихви и такси до 22 000 
лева. 

В разискванията по седма точка взеха участие:  
1. Микерям Адям: Общината няма собствени средства да дофинансира за участието 

си в проектите, така че е нормално да приемем заем за осъществяването им. 
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2. Тодор Куцаров: И четирите Оперативни програми са необходими за Общината, 

необходимо е реализирането им. Заемът ще бъде безвъзмезден, така че аз съм „За”. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема изплатените командировъчни пари на 
Кмета на Общината и на Председателя на Общинския съвет. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема изпълнението на бюджета, 
извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския дълг за първото полугодие 
на 2010 година на община Две могили. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие за възстановяване изплащането на 
полагаемото се възнаграждение на общински съветник. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие за опрощаване на несъбираемо 
задължение. 

5. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие за опрощаване на несъбираемо 
задължение. 

6. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие за опрощаване на несъбираемо 
задължение. 

7. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие за поемане на дълг по Закона за 
общинския дълг. 

 

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) 


