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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И КУЛТУЛНО–ИСТОРИЧЕСКО 

НАСЛЕДСТВО” 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 47 

 

Днес, на 27.01.2010 г., от 11.00 град Две могили, в сградата на Общината, в стая № 
2, се проведе заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура и културно-
историческо наследство”, на което присъстваха: 

1. Светлозар Милчев Донев – Председател на комисията. 
2. Мехмед Селманов Чолаков – секретар. 
3. Петър Колев Петров – член. 
4. Пламен Петков Лашев – член. 
Отсъства: Сезер Юсеин Сабах – член. 

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

1. Разглеждане на Обяснителна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 30/21.01.2010 
г., относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2010 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Основно средствата 
в общинския бюджет ще бъдат изразходвани за образованието. Държавното финансиране 
ще бъде 57 % от общата сума от 2 333 394 лева, а общинското – 19 % от 2 135 113 лева. 
Това означава, че дофинасирането на държавните дейности през 2010 г., което възлиза на 
350 299 лева, за образованието ще отидат 29 %. Или от всичките разходи, които се 
планират да достигнат сумата от 4 818 806 лева, 1 623 609 лева ще отидат за образование. 
Тода представлява 32,9 % от всички разходи за 2010 г. Училищата в Две могили и Баниска 
ще получат 1 044 266 лева, в това число дофинансиране от местни приходи в размер на 
42 484 лева. За столово хранене сапредвидени 53 527 лева. ЦДГ се предвижда да получат 
668 954 лева, като от Държавата ще получим 327 545 лева. Разликата остава за наша 
сметка. Това показват цифрите. Надявам се администрацията правилно да е разпределил 
средствата и през втората половина от годината, да не правим всеки месец актуализации на 
бюджета   
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Петър Петров:.Светлозар Донев пропусна да каже, че за ОДК ще отидат близо 
52 000 лева, от които държавното финансиране е 9 000 лева. Останалите средства ще 
дойдат от нашите данъци. Това трябва да се казва на хората. Да не се чудат за какво се 
харчат парите им. 

2. Пламен Лашев: Трябва да стане ясно на съгражданите също, че месечната такса 
за детската градина, определена от 2008 г. е 36 лева и ще продължава да бъде такава и 
занапред. Издръжката на едно дете за един ден е близо 12 лева. От тази сума родителите 
плащат близо 2 лева. Разликата от 10 лева се плаща от местните такси. Но това е друга 
тема, по която можем да говорим друг път. Сега и аз ще кажа, че подкрепям бюджета. 
 

След приключване на разискванията по докладната, приехме следното: 
 

 СТАНО В И Щ Е: 
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1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема предложения проект за бюджет на 

Община Две могили за 2010 г.  
 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 часа. 

 

Подписали протокола: 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. …………………… 
          (Светлозар М. Донев)                             (Мехмед С. Чолаков)                               (Петър К. Петров)  

 
 

4. ………………………    
          (Пламен П. Лашев)                                 

       Председател на комисията: 
 
 
       _______________ (Св. Донев) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 
 
       _______________ (М. Чолаков) 


