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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 196 
 

Днес, на 13.10.2011 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 Румен Марков с вх. № 406/12.10.2011 
г., относно: Актуализация на плана за капиталовите разходи и промени по бюджета 
на Община Две могили към 30.09.2011 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Предлага се да 
бъде разгледана извънредно докладна записка отнасяща се за актуализация на плана 
за капиталовите разходи и промени по бюджета на Община Две могили към 
30.09.2011 г. На предишното свое заседание, което проведохме на 20.09.2011 г. ние 
направихме такама актуализация към датата 30.09. макар месеца да не беше изтекъл. 
В дните след 20.09. до края на месеца в общинския бюджет са постъпили две суми – 
първата по ПУДООС на стойност 4 906 лева, а втората – на стойност 42 лева 
свързана с преасфалтиране на площадното пространство в село Кацелово. По тази 
причина капиталовите разходи към 30.09. стават 767 384 лева, а по отношение на 
функция „Жилищтно строителство, благоустройство, регионално стопанство и 
опазване на околната среда” сумата става 208 207 лева. Предлагам да приемем 
съответния проект за решение. 

В разискванията по първа точка взеха участие:   
1. Тодор Куцаров: Има разлика и в бюджета на Община Две могили към 

30.09.2011 година, който става 5 730 385 лева. В предишното решение бюджета бе 
на стойност 5 718 844 лева. 

2. Красимир Кунев: Да се поправи в решението датата „31.12.2010 г.”, като 
се запише датата „30.09.2011 г.”. Тази актуализация всъщност се прави с оглед 
изготвянето на девет месечния отчет по изпълнението на бюджета на Община Две 
могили. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Актуализацията на плана за 
капиталовите разходи и промени по бюджета на Община Две могили към 30.09.2011 
г. 

 

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) 


