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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТУС, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО 

САМОПРАВЛЕНИЕ- УПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА 
И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 7 

 

Днес, на 06.03.2008 г., от 17.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по „ТУС, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”, на 
което присъстваха: 

1. Йордан Георгиев Великов– Председател на комисията. 
2. Пламен Петков Лашев – секретар. 
3. Ахмед Назиф Феим – член.  
4. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
5. Огнян Стефанов Георгиев – член. 

 В работата на комисията с право на съвещателен глас взе участие Байчо Георгиев – 
председател на Общинския съвет. 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 75/06.03.2008 г. на Кмета на Община Две 
могили Драгомир Дамянов, относно: Приемане на Бюджета за 2008.  

 

 По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: 
 В бюджета за 2008 г. са планирани средства за водоснабдяване и канализация, 
чистота, озеленяване, осветление, благоустрояване и други. Тази функция е изцяло местна 
отговорност. Средствата, които са предвидени са в размер на 805 061 лв. и са всички 
населени места в общината, т. ч. за В и К – 1 440 лв ; за улично осветление – 63 770 лв.; за 
озеленяване - 962 лв.; за чистота – 175 214 лв., дейност ”Други дейности по жилищното 
строителство и БКС” – 563 675 лв. в т.ч. за капиталови разходи 436 259 лв.,както следва: 
 1. От субсидия от Републиканския бюджет – 186 566 лв. 
 2. От преходния остатък за 2007 г. – 219 830 лв. 
 3. От собствени средства – 29 863 лв. 
 В тази дейност ”Други дейности по жилищното строителство и БКС” са предвидени 
средства за различни мероприятия, свързани с благоустрояването по селата в размер на 
31 120 лв. 
 Предлагам да приемем така предложения Бюджет 2008 г. на Общината. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Г-н Огнян Георгиев: Бюджетът е направен така, както го вижда кмета, но дали ще 
може да бъде изпълнен, имам някакви съмнения.   
     2. Г-н Йордан Великов: Кметът трябва да си е направил сметката, защото в края на 
краища, той ще го изпълнява. Затова да го подкрепим.  
     3. Г-н Айдън Карамехмедов: Приходната част е завишена в раздела „Местни 
данъци и такси” и „Неданъчни приходи” в сравнение с предишния бюджет на общината. 
Трябва да питаме кмета, откъде ще дойдат постъпленията. 
 4. Г-н Пламен Лашев: Аз съм съгласен с бюджета. 
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 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да ПРИЕМЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2008 Г. 

 
  

Заседанието на постоянната комисия завърши в 19.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                        (Йордан Г. Великов)                                (Пламен П. Лашев)                                 (Ахмед Н. Феим) 
 

 
4. ………………………  5. ………………………   

                        (Айдън С. Карамехмедов)                              (Огнян Ст. Георгиев))  
 
 
       Председател на комисията: 
 

 
       _______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
       _______________ (Пл. Лашев)                      


