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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  

№ 5 
 

Днес, на 07.02.2012 г. от 9.00 часа, в град Две могили, в сградата на 
Общината, в стая № 2, се проведе заседание на постоянната комисия по 
„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. Байчо Петров Георгиев – член. 

 4. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
 5. Татяна Димитрова Василева – член. 
           6. Стефка Райкова Пенчева – член. 
 Отсъства: Боян Симеонов Иванов – член. 

В работата на Комисията участие взеха г-н Николай Христов – Кмет на 
Общината, Христина Димитрова Ефтимова – Председател на Общинския съвет, 
Марийка Андреева – Дирекртор Дирекция „ФСД и управление на собствеността” и 
Росица Димитрова – старши експерт „Бюджет”. 
 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. № 620/06.02.2012 г., 

относно: Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2011 
г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Радослав Радев с вх. № 621/06.02.2012 г., 
относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 3 за 
организацията, управлението и дейността на специализираното звено “Контрол, охрана, 
обществен ред и сигурност”. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 624/06.02.2012 г., 
относно: Приемане на Програма за реализиране на общественополезни дейности в Община 
Две могили от лица в трудоспособна възраст.  

4. 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. 

5. 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 Стефка Райкова: Информацията е за 
спазване на транспортната схема за 2011 година. В нея се вижда, че състоянието е 
аналогично, както в минали години по отношение на разписание на автобусите, 
обслужващи фирми и състояние на автогарата. Описани са и автобусите обслужващи 
училищтната мрежа. Да се приеме информацията. 

В разискванията по първа точка взеха участие:   
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1. Пламен Лашев: Транспортната схема е добра – тя се спазва. Контролът от 

страна на общинското ръководство е постоянен. Тук, обаче възниква въпросът за 
училищните автобуси. Нека зададем въпрос на Кмета на Общината за състоянието и 
поддържането на тези автобуси. 

2. Николай Христов: Отговарям за училищните автобуси – те са изцяло общинска 
собственост. През месец януари тази година 4 броя от тях са прехвърлени за стопанисване 
от училищата в Две могили и Баниска, но контролът по стопанисването им е на общинската 
ръководство. Не бива да има съмнения за притеснения по този въпрос. 

По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Става въпрос за 
промяна на Правилник № 3, съобразно с приетата от нас общинска структура и численост 
на общинската администрация. Трябва да коригираме числеността на персонала на 
Общинското звено КООРС в чл. 10 и чл. 11 от съответния правилник. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 

1. Татяна Василева: От гледна точка на нормативната уредба това изменение 
трябва да направим без коментар. 

По трета точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: В тази програма се 
дава ясна картина на общественополезните дейности в Община Две могили. Посочени са 
целите на програмата, които са съобразени с общодържавни документи и е акцентирано на 
местните проблеми. Обхватът на програмата е добър, целите се реализират, описани са 
дейностите. Да се приеме докладната записка. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта и пета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Приемането 
на отчета за 2011 година и проето-бюджета за 2012 година е изключително отговорна 
задача. Тук трябва да коментираме бюджета за 2012 година, като го сравняваме с 
изпълнението за 2011 година. 

По отношение на финансирането нямам забележки – спазени са нормативните 
изисквания. Предвидения бюджет за 2012 година е балансиран. Тук Кметът си е свършил 
работата с предвижданията и с желанията си. 

По отношение на инвестиционната програма, счятам че тя е слабо разработена, 
липсват инвестиционни намерения, което донякъде е оправдано съобразно икономическата 
криза. Считам, обаче че на управлинския екип им липсва известна смелост за 
инвестиционни намерения. 

Като цяло изпълнението за 2011 година и бюджетът за 2012 година да се приемат. 
В разисквания по четвърта и пета точка от дневния ред участие взеха: 

1. Айдън Карамехмедов: Ще направя коментар по отношение на финансирането, 
какво прави впечатление: 

В детските градини има голям преходен остатък и е необходимо дофинансиране; 
В сферата на здравеопазването няма предвидено дофинансиране; 
Ще се намерят ли пари за ученическия стол; 
За култура, спорт и почивно дело ще стигнат ли парите?; 
За културния календар ще се намерят ли достатъчно средства? 
Като цяло бюджетът е балансиран без много оптимизъм в него. Да се приеме в този 

вид. 
2. Байчо Георгиев: Бих направил коментар за приемането на бюджета за 2012 

година, че от гледна точка на нормативна уредба предлаганото решение е непълно. В 
проекта за решение няма разработка за бюджета на второстепенните разпоредители с 
бюджетни средства, позовавайки се на чл. 65 от Наредба № 6 на Общинския съвет. Бих 
призовал счетоводния отдел да направи справка, с което да допълним нашето решение. 
Иначе бюджета е балансиран нека се приеме в този вид. 

3. Татяна Василева: Моят коментар е за бюджета за 2012 година. От счетоводна 
гледна точка добре са предвидени приходите и разходите. Да се приеме в този вид 
бюджета. 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
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С Т А Н О В И Щ А: 

 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Информацията за спазване на 
транспортната схема в Община Две могили през 2011 г. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Правилник за изменение и допълнение 
на Правилник № 3 за организацията, управлението и дейността на специализираното звено 
“Контрол, охрана, обществен ред и сигурност”. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Програма за реализиране на 
общественополезни дейности в Община Две могили от лица в трудоспособна възраст.  

4. Комисията с 6 (шест) 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. 

5. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема предложеният проект на бюджет на 
Община Две могили за 2012 г. 

 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа. 
  

Подписали протокола: 

 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                          (Пламен П. лашев)                      (Айдън С. Карамехмедов)                        (Байчо П. Георгиев)            
 

4. …………………  5. …………………  6. ………………… 
        (Юсеин А. Юсеинов)                       (Татяна Д. Василева)          (Стефка Р. Пенчева) 

 

 

 

Председател на комисията: 

        

______________ (Пл. Лашев) 

 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        

_____________ (А. Карамехмедов) 


