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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И КУЛТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, СИМВОЛИКА, 

ПРОБЛЕМИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА, 

ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА, СПОРТА И ТУРИЗМА” 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 4 
 

Днес, на 06.02.2012 г. от 9.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 

стая № 2, се проведе заседание на постоянната комисия по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 

гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”, на което 

присъстваха: 

1. Светлозар Милчев Донев – председател. 

2. Стефка Райкова Пенчева – секретар. 

3. Невена Димитрова Георгиева – член. 

 4. Пламен Петков Лашев – член. 

 5. Мехмед Селманов Чолаков – член. 

           6. Микерям Кадир Адям – член. 

7. Велико Димитров Великов – член. 

В работата на Комисията, взе участие 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 Отчет от Николай Христов с вх. № 616/27.01.2012 г., относно: 

Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на 

общинския дълг за отчетната 2011 година на община Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 617/27.01.2012 г., 

относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2012 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 623/06.02.2012 г., 

относно: Спортен календар на Община Две могили за 2012 година. 

По първа точка Комисията прие отчета. Коментарите бяха в насока, че фактите и 

цифрите са такива, каквито са представени в отчета.  

По втора точка г-жа Росица Димитрова – бюджетар на общината, направи 

презентация на проекто-бюджета на общината за 2012 г. Г-н Донев – председател на 

комисията зададе въпрос на кмета на общината кои са второстепенните разпоредители на 

бюджета с просрочени задължения. Отговорът бе, че 80.000 лв. са от обществено хранене  и  

20.000 лв. от социално осигуряване и грижи. Второто питане на г-н Донев бе дали наистина 

външните услуги са спаднали с 50%. Отговорът на кмета – така сме преценили на база 

наши разчети. 

 С тези допълнения докладната бе приета. 

По трета точка комисията прие предложения спортен календар за 2012 г. Г-н Донев 

предложи както е предвидено общинско състезание по тенис на маса, така да се предвиди и 

общинско състезание по футбол. 

Г-жа М.Адям изказа мнение, че календарът е наситен с много спортни прояви и дано 

да е осъществим. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
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1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Отчета за изпълнението на 

бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския дълг за 

отчетната 2011 година на община Две могили. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема предложения проект на бюджет на 

Община Две могили за 2012 г. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема предложения Спортен календар на 

Община Две могили за 2012 година. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа. 
  

Подписали протокола: 
 

 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                       (Светлозар М. Донев)                      (Стефка Р. Пенчева)                         (Невена Д. Георгиева)            
 

 

4. …………………  5. …………………  6. ………………… 
        (Пламен П. лашев)                       (Мехмед С. Чолаков)          (Микерям К. Адям) 
 

 

7. …………………   
     (Велико Д. Великов) 

 

 

Председател на комисията: 

        

 

______________ (Св. Донев) 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        

 

_____________ (Ст. Пенчева) 


