
1

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

П Р О Т О К О Л 
№ 172

Днес, на14.02.2011 г. от16.00 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 Великов – член.
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма 

законни пречки, единодушно приехме следния дневен ред:
1. Разглеждане на Отчет от Драгомир Дамянов с вх. № 79/10.02.2011 г., 

относно: Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и 
състоянието на общинския дълг за периода 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. на Община 
Две могили.

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
80/10.02.2011 г., относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2011 г.

По първа точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпила е 
докладна записка под № 79 относно  Изпълнение на бюджета,извънбюджетните 
сметки и фондове и състоянието на общинския дълг за периода от 01.01.2010 до 
31.12.2010 година на Община Две могили. През изтеклата година сме разглеждали и 
изменяли  на всяко тримесечие,последвали са актуализации и изменения.Всичко
това е финансов факт,който подлежи на обсъждане но не и на изменение.

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Микерям Адям: Изпълнението на бюджета е много добро,Направиха се 

доста неща.Неразплатените разхуди са в рамките на нормалното.Съгласна съм с 
направения отчет за 2010 година.

2. Петър Петров: Можем да кажем, че през изтеклата 2010 година 
изпълнението на бюджета е много добър, имаме преизпълнение на 500 000 лева.
Неразплатените разходи са в рамките на нормалното. Делигираните бюджети в 
учелищата са с преходен остатък.

3. Красимир Кунев: Настоящият отчет представя действителната ситуация в 
края на 2010г. Подробно са показани всички детайли по параграфи. Няма нищо 
изненадващо, дори е напълно във възможностите на общината.

По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Разглеждане на 
Докладна записка под № 80 относно Приемането на бюджета на Община Две 
могили за 2011 година.Представен ви е и трябва да изразите становище.Направено 
беше и публично обсъждане ,взеха се някои неща в предвит.Общинска 
администрация е представила подробна справка анализ за проекто бюджета за 2011 
година.Прави впечатление ,че приходната част е завишена .Завишени са 
капиталовите разходи.Най много средства се заделят за образование С.над 300 000
лева се дофинансират държавните дейности.Като цяло бюджетае напрегнат и това 
държи под напрежение ръководството на общината... 
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В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Петър Петров: Бюджета като цяло е напрегнат.Разходите са 

завишени.Прави впечатление ,че капиталовите разходи са завишени, но това не е 
страшна защтото още първото шесмесецие може да се корегира.

2. Красимир Кунев: Новия бюджет е съобразен със действителноста в 
общината. Естествено ще има множество промени в течение на годината, което ще 
бъде отново разглеждано от нас.

След приключване на разискванията, комисията прие следните

С Т А Н О В И Щ А:
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за”приема отчета за изпълнението на 

бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския дълг за 
периода 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. на Община Две могили.

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за”подкрепя предложения проект за 
бюджет на Община Две могили за 2011 г.

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 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)Nitro
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