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

П Р О Т О К О Л 
№ 169

Днес, на21.01.2011 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. 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 на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

12/14.01.2011 г., относно: Изплатени командировъчни пари накмета на общината.
2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

13/17.01.2011 г., относно: Актуализация на плана на капиталивите разходи и 
промени по бюджета на Община Две могили за 2010 г.

3. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 18/18.01.2011 
г., относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в 
Община Две могили за 2010 година.

По първа точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпила е 
докладна записка от кмета на общината под № 12 за направените разходи за 
командировки в периода от 29.07. 2010 г. до 30.12.21010 година,командировките са 
в размер на 602.36 лева. Документите са надлежно заверени и редовни.

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Красимир Кунев: Изплатените командировки са в размер на 602.36 лева за 

период от шест месеца за 2010 година, което е нормално, като се има впредвид 
ангажираноста му.

2. Петър Петров: Съгласно правилника ние сме длъжни всеки разход за 
комаддировки на кмета да ги приемем и утвърдим като разход. От направената 
проверка всичко е редовно.

По втора точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпила е 
докладна записка от кмета на общината под № 13 относно актуализациятя на плана 
за капиталовите разходи и промени в бюджета на Община Две могили за 2010 
година. Представен е окончателен подробен анализ за изразходваните капиталови 
средства и корекцията на бюджета по неговото изпълнение за 2010 година.

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Тодор Куцаров: Ние всяко тримесичие разглеждаме този въпрос,

приемахме корекции и смятам, че това са окончателните. Представена е подробна 
справка, с която съм съгласен.

2. Петър Петров: Плана за капиталовите разходи и изпълнението на бюджета 
за 2010 г. са в унисон със Закона за държавния бюджет и приетия от Общинскя 
съвет за 2010 година. Изпълнението е добро, има неразплатени разходи най-вече по
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направените програми. Неразплатените разходи не са много и смятам, че са
нормални за нашата община. Добре е, че разходите за фонд работна заплата за 
приключени за годината.

По трета точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е 
докладна записка от председателя на Общинския съвет пот № 18 относно 
изпълнението на бюджета на общинския съвет за 2010 година. Бюджета е изпълнен 
и е направена икономия в размер на 635 лева.

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Тодор Куцаров: Бюджетът на Общинския съвет е изпълнен с направена 

икономия от 635 лева. Средствата са изразходвани целесъобразно и законно.
2. Йордан Великов: Макар, че спорихме, че общинския бюджет  няма да 

стигне, оказа сече има икономия.

След приключване на разискванията, комисията прие следните

С Т А Н О В И Щ А:
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за”предлага на общинския съвет да утвърди 

направените разходи от 635 лева за командировки на кмета на общината.
2. Комисията с 5 (пет) гласа „за”предлага на Общинския съвет да приеме 

актуализацията на капиталовите разходи  и промените в бюджета на община Две 
могили.

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за”предлага на Общинския съвет да приеме 
изразходвания бюджет на Общинския съвет за 2010 година.

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 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)


