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VІ – ТИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ 

КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ” 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 4 

 

Днес, на 10.02.2012 г., от 15.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 

стая № 2, се проведе заседание на Постоянната комисия по „Предотвратяване и 

разкриване конфликти на интереси и други дейности”, на което присъстваха: 

1. Мехмед Селманов Чолаков– Председател на комисията. 

2. Соня Петрова Неделчева – Нечева – секретар. 

3. Стоян Георгиев Гецов – член. 

4. Драгомир Дамянов Драганов – член. 

5. Радослав Косев Радев – член. 

Същото бе открито от Мехмед Чолаков – Председател на Постоянната комисия.  

 Той обяви, че заседанието на Комисията е редовно и може да взема решения. 

В работата на Комисията, взе участие Христина Димитрова Ефтимова – 

Председател на Общинския съвет. 

Мехмед Чолаков – Председател на Постоянната комисия:  

 Колеги, предлагам заседанието ни да протече по следния проект за дневен ред, 

който се състои от една точка: 

1. Разглеждане на Докладна записка вх.№ 601/ 16.01.2012г. на Кмета на Община 

Две могили, относно: Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за 

устройване на постоянен пчелин. 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 

Няма. 

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане дневен ред на 

настоящото заседание на Постоянната комисия по “Предотвратяване и разкриване 

конфликти на интереси и други дейности”, моля да гласува с вдигане на ръка? 

Против. 

Въздържали се. 

 При последвалото гласуване, Постоянната комисия по “Предотвратяване и 

разкриване конфликти на интереси и други дейности” с 5 (пет) гласа “За”, прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

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

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

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с Докладната записка: Предложената докладна записка касае 

приемането на бюджета на Общината за 2012 година. Той е разработен в съответствие с 

действащите законови и подзаконови нормативни актове и отразява намеренията на 

общината за провеждане на комплексна финансова политика през 2012 г. Проектът за 

бюджет е подчинен на изискванията на Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2012 г., Закона за общинските бюджети, Постановление на Министерския 

съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. и Указания 

на Министерството на финансите за съставянето и изпълнението на бюджета на общините 

за 2012 г. 

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се изпълнява в условията на продължаваща 

финансова криза.  

Проекто-бюджетът за 2012 г. на Община Две могили възлиза на 4 994 515 лева 

което е 98.4 % спрямо първоначалния бюджет за 2011 г. и 93 % спрямо отчета за 2011 г. 
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По приходната част на бюджет 2012 г. приходите с държавен характер в размер на 2 375 

293 лева и включват обща допълваща субсидия и собствени приходи на училищата. Кмета 

на Общината заедно с администрацията са го разработили, те ще го изпълняват, така че аз 

ви предлагам да го приемем. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Соня Неделчева – Нечева: Като всеки бюджет и този е разделен на приходна и 

разходна част. Прогнозите са за постъпления от наем на земя в размер на 7 702 лева, от 

продажбата на дървесина на населението и от наема на пътища. Предлагам да го приемем 

в този вид. 
 

След приключване на разискванията, коомисията прие следното  
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1.Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема предложеният проект за бюджет 2012 г. 

на Община Две могили. 
 

Поради изчерпване на дневни ред заседанието беше закрито в 16.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 
 

1. ….……………  2. ………..…..…………  3. ….……….… 
      (Мехмед С. Чолаков)              (Соня П. Неделчева – Нечева)                          (Стоян Г. Гецов) 

  
4. ……..……….…… 5. …..…..………                        

 (Радослав К. Радев)  Драгомир Д. Драганов 

 
 
       Председател на комисията: 
 
                  ____________ (Мехмед Чолаков) 
 
  

Секретар     на      комисията: 
 

________ (Соня Неделчева – Нечева) 


