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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  

№ 48 
Днес, на 05.02.2014 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. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
6. Байчо Петров Георгиев – член. 
7. Татяна Димитрова Василева – член. 

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

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. № 47/23.01.2014 г., 
относно: : Приемане бюджета на Община Две могили за 2014 г. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Боян Симеонов: Предложен ни е един балансиран бюджет по документи. 
Според мен приходите няма да бъдат изпълнени, а оттам и разходите не ще се спазят. 
Този бюджет е копие на държавния бюджет, т. е. Каквото е положението в държавата, 
такова е и в нашата община. В този аспект аз ще го подкрепя. 

2. Татяна Василева: Документално бюджетът е предложен при спазване на 
счетоводните изисквания, балансиран е и аз ще го подкрепя. 

3. Байчо Георгиев: Предложеният бюджет за мен не решава проблеми, а създава 
такива. Към документа, който се предлага имам редица забележки и въпроси: 

1. Какво става със старите задължения  от 370 000 лева – те отново стоят 
неразплатени. 

2. Никъде не става въпрос за бюджета на ОП „Черни Лом 2008” – всички знаем, че 
има проблеми? 

3. Бюджета на Общинския съвет е крайно недостатъчен, ние си повишихме 
заплатите, а тези пари ще стигнат едва до средата на годината, още повече, че от тук се 
плаща и на КИС 13 и на Обществения посредник на Общината. 

4. Планераните разходи от 12 000 лева не са ли много за МКБППМН? 
Има и много друге нерешени проблеми, на които не се дава никакъв отговор, 

затова пре гласуването аз ще се въздържа. 
4. Стефка Райкова: Аз подкрепям предложеният ни проект за бюджет на 

Общината за 2014 г. 
5. Юсеин Юсеинов: Аз имам някои забележки, но като цяло подкрепям решението 

за бюджета. 
6. Пламен Лашев:Предлага ни се за приемане един много важен документ за 

Общината за 2014 г. В становището си дали го подкрепям или не аз ще подходя с резерви. 
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Имам много забележки по предложеният ни проект за бюджет на Общината за 2014 г., 
но смятам че в управленското ръководство няма воля за решаването им. Ще се въздържа 
от коментари, защото считам че бюджета е балансиран от счетоводна гледна точка, но не 
дава отговори на редица въпроси за нашата Община за част от които г-н Георгиев 
спомена. Според мен продължава да се работи по инерция без ясни перспективи и 
приоритети, което проличава и от други разисквания по важни документи (Общинския 
план за регионално развитие и Програмата за управление на Кмета). Така че мнението ми 
тук е, че дали ще го подкрепя или не, промяна в управленската политика няма да има. 
Затова ще го подкрепя тук, за да има положително становище на комисията. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „За” и 1 (един) глас „Въздържал се” приема 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 47/23.01.2014 г., относно: : Приемане 
бюджета на Община Две могили за 2014 г. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 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) 


