
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  

№ 32 
 

 

Днес, на 05.02.2014 г. от 11.00 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. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 47/23.01.2014 г. от Николай Христов, 

относно: Приемане бюджета на община Две могили за 2014 г. 

По първа точка – Комисията обсъди предложения за 2014 г. бюджет на общината. 

Същият е разработен съобразно новата нормативна уредба – Закон за публичните 

финанси, който отменя до сега действащите Закон за устройството на държавния бюджет 

и Закона за общинските бюджети. Приходната част на бюджета с държавен характер е в 

размер на 2 509 233 лева. Предвидени са средства от възстановени временни безлихвени 

заеми за финансиране на действащите проекти в размер на 46 243 лева. Специално във 

функция „Образование” се запазва разделянето на дейностите по образованието на 

делегирани от държавата и местни. И през 2014 г. освен средствата по стандартите са 

предвидени и добавки за подпомагане на храненето на децата  в подготвителните групи в 

детските градини и учениците до 4 клас. И тази година целево са осигурени средства за 

извънучилищна дейност в размер на 14 лева на ученик или общо 8 722 лева.  

Бе направено предложение директорите на училищата да направят отчет за какво 

ще използват преходния остатък, но това е право единствено на самите училища. 

Държавното финансиране във функция „Култура” осигурява възнагражденията, 

осигурителните вноски и издръжката на 16 субсидирани бройки в читалищата и е в размер 

на 102 400 лева или 2 % увеличение спрямо 2013 г. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 

47/23.01.2014 г. от Николай Христов, относно: Приемане бюджета на община Две могили 

за 2014 г. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 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) 


