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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 159 
 

Днес, на 17.08.2010 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. Йордан Георгиев Великов –  член. 

5. Микерям Кадир Адям – член  

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма 

законни пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 297/10.08. 

2010 г., относно: Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено 

хранене” за първото полугодие на 2010 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Александър Иванов с вх. № 300/11.08. 

2010 г., относно: Изменение на Решение № 558 по Протокол № 43/20.11.2009 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 303/12.08.2010 

г., относно: Приемане на Наредба № 6 за условията и реда на съставяне, изпълнение 

и отчитане на общинския бюджет в Община Две могили, област Русе – второ четене. 

Докладва: Петър Петров – Председател на Комисията. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 308/12.08. 

2010 г., относно: Приемане актуализирания бюджет на Община Две могили за 2010 

г. 

По първа точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпила е 

докладна записка относно информация за дейноста на Общинско предприятие 

„Обществено хранене” за първата половина на годината. Отчета е подробен и се 

вижда,че при план 88155лв са разходвани 69783лв. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Микерям Адям:Доволна съм от направения отчет и смятам че дейноста е 

на високо ниво. 

2. Петър Петров : Отчета е добър и работата извършвана от предприятието е 

добра. 

По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпила е 

докладна записка от управителя на „Черни Лом2008” ЕООД в която се м оли да бъде 

отложен крайния срок на погасяването на заема до 31.12.2012г.  

В разискванията по втора точка взеха участие. 
1. Тодор Куцаров:Положението на фирмата не е розово. Явно са големи 

разходите които се правят. Фирмата не може да си плаща вноската от 8869лв. 

2. Красимир Кунев: Може би този проблем ще се прехвърли и за следващото 

ръководство така че не е добре за Общината. 

3. Йордан Великов: Работата е вързана между Общината и фирмата. Ако 

Общината плаща и фирмата ще си плаща заема. 



 2 
По трета точка от дневния ред докладва Петър Петров: : Постъпилата 

докладна е разгледана от комисията и на заседание на общинския съвет на първо 

четене и има едно предложение свързано с възможноста за поемане на краткосрочен 

дълг от Общината. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Нормално е да има и такава алинея, по простата причина 

че Общината кандидатства в много проекти и няма възможност да плаща вноските 

си по тях 

2. Микерям Адям: Съгласен съм с направеното предложение. Доводът е 

сериозен и участието ни в програмите не трябва да се застрашава. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Петър Петров: Предложената 

актуализация на бюджета отговаря на изискванията на Закона за изменение на 

Републиканския бюджет. Приходите от държавен характер са намалени с 92 000 

лева, допълващата собсидия с 84 000 лева. Намалената е собсидията за общинска 

администрация с 53 000 лева н,намаленае собсидията за фунция образование и др 

Пставена е подробна таблица за намаленията и увеличенията по дейностите.Като 

цяло бюджета е добре и смятам ,че до края на 2010 г. сетресения финансови в 

общината няма да има. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
1. Тодор Куцаров: Съгласен съм с така педложената актуализация,нещтата в 

общината не са толкова зле.Сега говорехме на дълго и широко по параграфи и 

дейности в крайна сметка трябва да го приемем. 

2. Йордан Великов: Според  мен актуализацията е добре изработена и трябва 

да е приемем. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” риема информацията за финансовата 

дейност на предприятие «Обществено хранете» 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за”приема отлагането на погасяването на 

заема към Общината 0 в краен срок до 2012 година. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за”приема Наредбата № 6 на второ четене 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема актуализацията на бюджета на 

Община Две могили до края на 2010 година. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18 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: 
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       ______________ (П. Петров) 

 
Секретар   на   комисията: 

 
       _____________ (Т. Куцаров) 


