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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  
№ 48 

 

Днес, 03.02.2014 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Две могили, в стаята на 

Общински съвет, 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. Радослав Косев Радев – член. 

5. Теодор Андреев – член. 

6. Христина Ефтимова - член 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни пречки, 

единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 41/27.01.2015 г. от Николай Христов, 

относно: Приемане бюджета на Община Две могилиза 2015 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с Докладна записка: Постъпила е Докладна записка с вх. № 

41/27.01.2015 г. на Кмета на Община Две могили, относно „Приемане бюджета на Община 

Две могилиза 2015 г.“. Всички сте се запознали с така предложеният ни проект на Бюджет 

2015, който е съставен съгласно изискванията на закона, в това няма никакво съмнение. 

Друг е въпроса дали е изпълним или не. По мое мнение, това го разисквахме и на 

предходното заседание на Комисията, той не е реален и изпълним в приходната част. Това 

според мен ще доведе до неизпълнението му, но това е виждането на г-н Кмета. Колеги, 

ако имате изказвания, въпроси или предложения може да ги споделите. Аз лично нямам 

предложения за промени в бюджета, тъй като от опит знам, че няма да бъдат изпълнени. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Христина Ефтимова: Аз също нямам предложения. Единствено държа 

промените в Програмата за управление, които приехме на заседание на общинския съвет, 

да бъдат отразени и в бюджета.  

2. Мехмед Чолаков: Г- жо Ефтимова, знаете, че бюджетът вече е направен и всяка 

една промяна ще доведе фактически и до пълното му преобразуване, което ще натовари 

допълнително служителите в счетоводството. Дайте по-конкретно предложение, сумата, 

която предлагате да намалим в приходната част, каква точно да бъде. След това, за да бъде 

балансиран бюджетът ще трябва да намалим и разходите. 

3. Христина Ефтимова: Г-н Чолаков, ние като съветници имаме право да правим 

предложения, а работата на служителите в счетоводството да ги отразят в бюджета. За да 

не влияем на изчисленията съм съгласна вместо продажбата на лозята, които изключихме 

от продажба, да бъде включен например Културният дом или нещо друго. Ще се 

консултирам с г – жа Андреева и ще дам точно предложение. 

4. Мехмед Чолаков: Други предложения има ли? Г-жо Нечева, Вие се 

интересувахте, дали е изпълнено решението за отпускането на средства за ремонта на 

здравната служба и запълването на дупките по централната улица в село Баниска. 

5. Соня Нечева: Парите не са преведени на Кметсво Баниска, а също и не са 

предвидени в новият бюджет. Не съм убедена, че ако предложа промени те ще бъдат 

изпълнени. Ако г-н Христов имаше желание, нямаше да има нужда да правим промени в 

бюджета. Явно е, че има особено отношение по въпроса, което неразбирам.  
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6. Радослав Радев: Соня е права, но и честно да ви кажа, тези хиляда лева, които 

искахме за ремонта на покрива на здравната служба, няма да бъдат достатъчни. Незнам 

как може да повлияем на Кмета. 

7. Мехмед Чолаков: Виждам, че в капиталовите разходи са заложени участъците 

от разклона на Бъзовец-Чилнов –Баниска до центъра на Баниска и от Помен-Могилино до 

центъра на Баниска. 

8. Соня Нечева: Средствата са предпроектни проучвания, евентуално за 

понататъшно участие в програми, а и участъкът, който искахме да бъде ремонтиран, не е 

предвиден. Като цяло Бюджет 2015 по нищо не се различава от предходните, за това и 

невиждам смисъл да коментирам всяка година едни и същи неща. Още повече, че за 

неизпълнение на взети решения няма ноложени санкции на г-н Кмета. Явно, добро или 

лошо, това е неговото виждане за развитието на общината и организирането на бюджета. 

9. Стоян Гецов: Съгласен съм със всичко казано до тук, но имам едно 

предложение: да увеличим заплатите на администрацията с пет процента. Служителите го 

заслужават, а има такива, които вземат много ниски възнаграждения. Има и такива с 

много високи, но аз предлагам да увеличим на тези, които вземат малко. Ще ме 

подкрепите ли, да излезе като предложение от нашата комисия?  

10. Соня Нечева: Подкрепям Ви г-н Гецов, но това не е в нашите правомощия. 

Кмета общината е работодателя и той определя размера на възнагражденията на 

служителите си. Знам какво имате в предвид. Миналата година той атестира 

администрацията, при което някои служители получиха голямо увеличение от петдесет и 

повече лева, а други от пет, десет лева. Но това е отценката на г-н Христов.  

11. Христина Ефтимова: Г-н Гецов, не можем да задължим Кмета с решение, но 

можем да се изкажем и да направим предложение. Г-н Чолаков ще докладва по бюджета и 

накрая ще направи предложение за увеличаване на заплатите на общинска администрация. 

12. Стоян Гецов: Добре, съгласен съм. 

13. Мехмед Чолаков: Колеги, да гласуваме бюджета на Община Две могили за 

2015 година. 
 

След приключване на разискванията, коомисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 

41/27.01.2015 г. от Николай Христов, относно: Приемане бюджета на Община Две могили 

за 2015 г. 
 

Поради изчерпване на дневни ред заседанието беше закрито в 11.00 ч. 
 

Подписали протокола: 
 
 

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

  
 

4. ……..……….…… 5. …..…..………   6. ………..…..………… 

           (Радослав К. Радев)         (Теодор Андреев)                                      (Христина Д. Ефтимова) 
 
       Председател на комисията: 
 
                  ____________ (Мехмед Чолаков) 
 

Секретар     на      комисията: 
 

________ (Соня Неделчева – Нечева) 

 


