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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И 

СТРОИТЕЛСТВО, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА 

ПОЛИТИКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 31 
Днес, на 13.03.2013 г. от 8.30 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в стая 

№ 2, се проведе заседание на постоянната комисия по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”, на което присъстваха: 

1. Пламен Петков Лашев – председател. 
2. Айдън Сабриев Карамехмедов – секретар. 

 3. Боян Симеонов Иванов – член. 
4. Стефка Райкова Пенчева – член. 
5. Татяна Димитрова Василева – член. 
6. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
7. Байчо Петров Георгиев – член. 

 В работата на Комисията участие взеха Христина Димитрова Ефтимова – Председател 
на Общинския съвет и Николай Христов – Кмет на Общината. 

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

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 89/11.03.2013 г., 
относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2013 година, представен с Докладни 
записки вх. № 42/07.02.2013 г. и № 72/26.02.2013 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 115/11.03.2013 г., 
относно: Празник на град Два могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Уважаеми, колеги, гости, 
насрочих поредното заседание на тази комисия, поради факта, че на предишното такова 
всички членове на комисията се въздържаха при гласуването. Какво имам в предвид: 

В продължение на два месеца този въпрос беше раздлеждан от нас на две общински 
сесии, в три наши комисии и все още имаме неприет бюджет. Всички знаете, че аз на 
няколко пъти изказах мнение с конструктивни предложения, като се надявах, че вносителят 
ще внесе корекции и направи промени, с които да подобри приходната част, да намали 
разходната и по този начин да приключим финансовата година без дефицит. За жалост 
такива предложения не бяха направени конструктивно, а само козметично, затова и се стигна 
до тук – бюджетът да се внася за приемане на трета поредна сесия на общинския съвет. 
Воден от убежденията си и задълженията си като общиснки съветник, защитавайки според 
мен интересите както на жителите на общината, така и на работещите в администрацията се 
убедих, че вносителят няма да предприеме мерки да увеличи постъпленията в приходната 
част, защото явно няма как да го направи, затова предлагам да се преработи разходната част 
ж раздел местни дейности като се прехвърлят средства от едно място в друго с цел 
задоволяване по пълно и правилно нужите на жителите от общината. Какво точно предлагам: 

В решението за приемането на бюджета, в т. 8 „Определя числеността на персонала и 
разходите за заплати“ в раздел местни дейности да се направят промени. При по слаби 
местни приходи е нормално да се намали персонала и заетите бройки в общинска 
администрация финансирани с тях, още повече, че повечето от тези бройки са с неуплътнено 
работно време или незаети. 

Става въпрос за намаляване на бройките от раздел Местни дейности, а именно: 
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1. Общинска администрация – намаляване на бройката от 11 на 7, като предвидени 

средства за възнаграждения да бъдат в размер на 54 537 лева. 
2. Чистота – да се намали бройката от 12 на 8 като предвидените средства за 

възнаграждения да бъдат в размер на 42 180 лева. 
Бройката на общинската администрация финансирана с местни приходи се намалява с 

8 бр. Според мен това няма да се отрази на работата и, а същевременно ще се освободят 
средство за дофинансиране на капиталови разходи в размер на 33 042 лева. Спестените по 
този начин средства от работни заплати и възнаграждения да се разпределят в други раздели 
по разхода на бюджета, а именно: 

1. по 2 000 лева в бюджетите на селата Кацелово, Каран Върбовка, Баниска, Помен, 
Бъзовец, Чилнов и Батишница или общо 14 000 лева, като от тях 7 000 лева в параграф 51-00 
и 7 000 лева в параграф 52-00. 

2. По параграф 45-00 – Спорт – 5 000 лева. 
3. По параграф 52-00 – Функция 01 капиталови разходи – 5 000 лева. 
Останалите средства в размер на 9 042 лева – за резерв за неотложни нужди в 

параграф 97-00. 
В следствие на това предложение очаквам Кметът на Общината да предложи нова 

структура на Общинската администрация, като там ще обсъдим кои точно длъжности да 
бъдат съкратени. 

Струва ми се, че предложението ми е доста непопулярно и трудно за изпълнение – 
всяко съкращение на хора е неприятно по същество за всяка организация. Но при намалена 
работа в общинската администрация е нормално са се намалят и хората, които я вършат,а 
спестените средства от техните възнаграждения да се пренасочат за полезни дейности в 
общинския бюджет.  

В този смисъл, считам че решението е конструктивно и се надявам да ме подкрепите. 
Второто ми предложение е след приемането на бюджета да задължим кмета на 

общината да дава пред нас отчет за изпълнението му – тримесечен, шестмесечен, за да 
можем по-правилно да упражним контролната си функция и да правим корекции ако е 
необходимо. 

След тези предложения съм склонен да приема бюджета. 
В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: Уважаеми колеги какво произлиза от това предложение? Вместо 
да разширяваме щата на общинската администрация, както беше в предишното управление, 
ние го намаляваме. Това до някъде изглежда като наказателна санкция. Налага се да 
изземваме работата на кмета в следствие на слабата му работа ние да правим предложения за 
корекции в бюджета. 

Съгласен съм всичко да коментираме, но ноистина не виждам ролята на кмета в 
управлението – не виждам неговите идеи за вбъдеще за развитието на общината, от които за 
жалост бездействия се стига до тук! Разберете, че с така предложените съкращения „режем 
живо месо”. Тези съкращения са меко казано неприятни и нежелателни. 

Иначе конкретно по предложенията: 
Предлагат се съкращения в по-низшата част от администрацията, което донякъде ме 

притеснява. Считом, обаче в останалата част от администрацията има резерви, има 
ненатоварени хора с недопълнени функции и може да се преструктурират в задълженията си, 
което разбира се зависи от кмета. Конкретно мисля, че с преминаване към делегиран бюджет 
на училищата от общината, работата на отдел образование е намаляла много и хората, които 
работят там могат да се натоварят с допълнителна работа. Има и други примери, за които не 
мога да се сетя в момента, но като цяло съм съгласен с предложението, но считам че 
съкращенията могат да бъдат балансирани. 

2. Боян Симеонов: Аз считам, че предложенията на колегата Лашев са в правилна 
посока. Не можем да увеличим приходите или по-точно това не се предлага от кмета, затова 
трябва да намалим разходите. В случая това намаление трябва да стане чрез съкращения в 
Общинската администрация. Тук аз предлагам по-малко съкращения в раздел местни 
дейности – т. 2 чистота, а именно намаляне на бройката от 12 на 10. 

По т. 8 от решението раздел „местни дейности” да добие вида: 



 3 
1. Общинска администрация – намаляване бройката от 11 на 7, като предвидените 

средства за възнаграждения да са в размер на 54 537 лева. 
2. Чистота – намаляване бройката от 12 на 10, като предвидените средства за 

възнаграждения да бъдат в размер на 48 204 лева. 
Спестените по този начин 22 976 лева да се пренасочат в други раздели по разхода на 

бюджета, а именно: 
- в параграф 52-00 – придобиване на ДМА – 5 000 лева по плана за капиталовите 

разходи функция 07 за парка пред централния площад. 
- за спорт по параграф 45-00 – 2 500 лева. 
- в параграф 52-00 – придобиване на ДМА за селата Кацелово, Каран върбовка, 

Баниска, Помен, Бъзовец, Чилнов и Батишница – по 1 000 лева или общо 7 000 лева. 
- в параграф 51-00 – Основен ремонт на ДМА за селата Кацелово, Каран върбовка, 

Баниска, Помен, Бъзовец, Чилнов и Батишница по 1 000 лева или общо 7 000 лева по плана 
за капиталовите разходи. 

- останалите 1 476 лева в параграф 97-00 – резерв за неотложни разходи. 
Това е по предложението, а иначе искам да попитам за статията от името на 

общинското ръководство във в-к „Утро” кой ще плати публикацията? 
По втора точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Празникът на град Две 

могили тази година съвпада с предсрочните парламентарни избори и поради тази причина 
няма как да бъде проведен. Щом е такова предложението, добре нека се приеме. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следното  
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „Въздържали се” не приема направеното 

предложение на г-н Пламен Лашев по бюджета. 

Комисията с 5 (пет) гласа „За” и 2 (два) гласа „Въздържали се” приема 

направеното предложение на г-н Боян Симеонов по бюджета. 
2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 

Христов с вх. № 115/11.03.2013 г., относно: Празник на град Два могили. 
 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                          (Пламен П. лашев)                      (Айдън С. Карамехмедов)                        (Байчо П. Георгиев)            
 

4. …………………  5. …………………  6. ………………… 
        (Юсеин А. Юсеинов)                       (Татяна Д. Василева)          (Боян С. Иванов) 

 

7. ………………… 
       (Стефка Р. Пенчева) 

 

Председател на комисията: 

        

______________ (Пл. Лашев) 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        

_____________ (А. Карамехмедов) 
 


