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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 186 

 

Днес, на 19.07.2011 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 Байчо Георгиев с вх. № 264/11.07.2011 
г., относно: Опрощаване на задължение по Преписка с вх. № 84-00-1033/01.06.2011 
г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена 
жалба от Нина Юлиянова Йорданова с ЕГН 8304255371, живееща в град Две 
могили, област Русе, на улица „Райчо Николов” № 12. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
266/12.07.2011 г., относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в село 
Баниска. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
274/14.07.2011 г., относно: Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината. 

4. Разглеждане на Отчет от Драгомир Дамянов с вх. № 275/14.07.2011 г., 
относно: Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и 
състоянието на общинския дълг за второто тримесечие на 2011 г. на община Две 
могили.  

5. Разглеждане на Драгомир Дамянов с вх. № 276/14.07.2011 г., относно: 
Актуализация на плана за капиталовите разходи и промени по бюджета на община 
Две могили за 2011 г.  

 
По първа точка от дневния ред докладва Йордан Великов: Направено е 

искане от Нина Юлиянова Йорданова за опрощаване на задълженията за 
недобросъвестно получено парично обезщетение за отглеждане на дете. Съставен и 
е Ревизионен акт за начет в размер на 477.22 лв, които тя е възстановила още на 
19.04.2011 г. Според мен в случая ние нищо не можем да направим. По него има 
решение на правителството, с което им се опрощават само лихвите. Главницата 
следа да си я плати. Да се приеме предложеното решение. 

В разискванията по първа точка взеха участие:   
1. Красимир Кунев: Нещата не зависят от нас и ние не можем да правим 

предложение да се опращава нещо, което не съществува. 
По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Вече две години 

го предлагаме за продан този имот и няма купувач. Сега е направена нова оценка, 
която е приемлива и дава възможност да се намери потенциален купувач. Общината 
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трябва да продаде този имот, защото нито го пази, нито го ползва. Да се приеме 
предложеното ни решение. 

В разискванията по втора точка взеха участие:   
1. Тодор Куцаров: Сградите в този имот са съборени и реално са 

неизползваеми. Цената е разумна. Да се продаде този имот. 
По трета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Докладната 

записка се отнася за разходи направени от кмета за командировки за първото 
полугодие на 2011 г. Сумата е в рамките на разумното и следва да одобрим 
направените разходи. 

В разискванията по трета точка взеха участие:   
1. Красимир Кунев: Разходите са направени и са целесъобразни. Основно са 

до град София във връзка с приемането на проекти по европейски програми. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Петър Петров: Прави 

впичатление, че приходите от държавни дейности са увеличени  от 2 275 000 лева на 
2 555 000, т.е. с близо 280 000 лева. От местни дейности пък са увеличени от 
2 802 000 лева на 3 127 000 лева. Това води до увеличение на общата приходна част 
на буджета, съответно – на разходната част на бюджета. Към 30.06.2011 г. ръста 
спрямо предходната година е 128, 46 %, което говори добре за бюджетната дейност 
на общината. Макар Държавата ни да се намира в кризистно състояние, общината е 
добре. Да се приеме.   

В разискванията по четвърта точка взеха участие:   
1. Йордан Великов: Състоянието на общинския дълг е както следва: 1754 

лева, заема по ПУДООС е в размер на 164 986 лева, който започнахме да изплащаме 
от тази година и ще продължи през следващите години. По ФЛАГ имаме 165 325 
лева с лихва от 2 583 лева, които трябва да възстановят до месец септември 2011 г..  
Така можем да кажем, че пред община стои въпроса до края на октомври решенията 
на общинския съвет да се изпълнят. 

По пета точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Това се прави на 
всяко шестмесечие. Капиталовите разходи от държавния бюджет са 190 000 лева. От 
продажба на нефинансови активи сме предвидили 405 612 лева. Собствените 
приходи от преходен остатък – 26 451 лева. Средствата от стихийни бедствия са 
239 000 лева. Или общо – за капиталови разходи са предвидени 800 000 лева. Но 
това е в сферата на планирането, защото не се реализират приходите от продажбата  
на финансово имущество. Да се приеме предложеното ни решение. 

В разискванията по пета точка взеха участие:   
1. Тодор Куцаров: Капиталовите разходи са разпределени по параграфи, като 

най-много са заделени за образование – 420 000 лева, почивно дело – 18 000 лева, 
икономически дейности – 130 000 лева. В края на докладната записка е даден 
приходната и разходната част, която сме приели. Бюджета става 5 682 647 лева. 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” счита, че задължението по Преписка с вх. 
№ 84-00-1033/01.06.2011 г. от Администрацията на Президента на Република 
България, във връзка с подадена жалба от Нина Юлиянова Йорданова с ЕГН 
8304255371, живееща в град Две могили, област Русе, на улица „Райчо Николов” № 
12 не следва да се уважава, тъй като към настоящия момент задължението не 
съществува.. 
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2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” счита, че имота имот – частна общинска 

собственост в село Баниска  следва да бъде продаден след провеждане на търг при 
наочална цена от 5 946.00 лева. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” одобрява направените разходи за периода 
01.01.2011 г. – 30.06.2011 г. За командировки от кмета на общината  в размер на 
800.95 лева. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Актуализацията на плана за 
капиталовите разходи и промени по бюджета на община Две могили за 2011 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. …………………  5. …………………   
         (Йордан Г. Великов)                          (Микерям К. Адям) 
       
 

Председател на комисията: 

        
______________ (П. Петров) 

 
Секретар   на   комисията: 

 
       _____________ (Т. Куцаров) 


