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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ” 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 12 

 

Днес, на 11.05.2012 г. от 16.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в стая № 

2, се проведе заседание на постоянната комисия по „Бюджет и финанси”, на което присъстваха: 

1. Татяна Димитрова Василева – председател. 

2. Микерям Кадир Адям – секретар. 

 3. Невена Димитрова Георгиева – член. 

4. Велико Димитров Великов – член. 

5. Светлозар Милчев Донев – член. 

6. Боян Симеонов Иванов – член. 

Отсъства: Драгомир Дамянов Драганов – член. 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни пречки, 

единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Заявлението на Леман Осман Рюстемова с вх. № 222/09.05.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 231/15.05.2012 г., относно: 

Продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на село Могилино. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 232/15.05.2012 г., относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване „За 

производство на строителни материали, конструкции и изделия” в землището на град Две могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 242/18.05.2012 г., относно: 

Изменение на Решение № 1017 взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 

62/25.07.2012 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Постъпило е Заявление от 

Леман Осман Рюстемова от град Две могили за раждане на второ дете. Представила е Акт за 

раждане на детето, декларация, че няма да остави същото в специализирана институция, 

документи за завършено от нея и бащата на детето средно образование. От общинската 

администрация ни е представена справка, от която е видно, че двамата родители имат постоянен и 

настоящ адрес в град Две могили. Съгласно изискванията на Наредба № 10, това заявление е 

редовно, поради което предлагам то да бъде уважено.  

В разискванията по първа точка от дневния ред участие взеха: 

1. Боян Симеонов: След като всички документи са редовни и са налице, предлагам на г-жа 

Рюстемова да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане на второ дете в размер на 

250 лева. 

По втора точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: В следващата докладна 

записка става въпрос за продажбата на имоти, които са собственост на Общината. Имотите са 35 

на брой, които са маломерни имоти от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване 

“Полска култура” и “Изоставена нива” в землището на село Могилино, актувани и вписани по 

надлежния ред в Агенция по вписванията град Бяла. До този момент към тези имоти няма 

предприети действия за управление и разпореждане. Тъй като има проявен интерес за 

закупуването на тези имоти, се налага да вземем решение за тяхната продажба. Не виждам нищо 

нередно, така че ви предлагам да дадем съгласието си. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  

1. Невена Георгиева: Съгласна съм с Боян. Предлаганите цени за продажба са разумни и 

след като Общината няма интерес да стопанисма тези имоти е по-добре те да бъдат продадени. 

По трета точка от дневния ред докладва Велико Великов: Следващата докладна записка, 

отново касае продажбата на имот собственост на Общината. Става въпрос за недвижим имот, 

земеделска земя, с площ от 18 460 кв. м. с начин на трайно ползване “За производство на 
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строителни материали, конструкции и изделия”. Тъй като към този имот отново има проявен 

интерес за закупуването му, ние трябва да аддем съгласието си за неговата продажба. Данъчната 

оценка на имота е 1 361.40 лева, а пазарната в размер на 73 840 лева. Предлагам ви да подкрепим 

предложението. 

Разисквания по трета точка от дневния ред не бяха направени.  

 По четвърта точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Следващата докладна 

записка, касае изменение на решение на Общинския съвет. Община Две могили е член на 

Регионалното Сдружение за управление на отпадъците – „Янтра-Лом 2008”, учредено от 

упълномощени представители на общините: Борово, Бяла, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш 

и Опака. Необходимо е бенефициентът да осигури собствен принос към финансирането на 

проекта, което трябва да бъде не по-малко от 5 % от допустимите разходи. Общата стойност на 

проекта възлиза на 20 774 452.00 лева, съответно финансовия принос по проекта е 1 038 722.60 

лева, съгласно изготвения Анализ разходи-ползи от Консултанта за техническа помощ. Това 

налага промяна в бюджета, който става 23 214 948.12 лева, което води и до промяна на 

задължителния финансов принос на общината в размер на 5 % от общите допустими разходи по 

проекта или 1 160 747.41 лева. Във връзка с промяната на общата стойност на проекта и броя на 

жителите на общините – членки се променя и собствения финансов принос на всяка една община, 

като във връзка с това ще се наложи промяна на взетото Решение № 1017 по Протокол № 

62/25.07.2011 г.на Общински съвет град Две могили. Предлагам ви да подкрепим предложението 

за изменение на решението на Общински съвет. 

Разисквания по четвърта точка от дневния ред не бяха направени. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ на Леман Осман Рюстемова в размер на 250 лева за раждане на второ дете. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъдат продадени имоти от общинския 

поземлен фонд в землището на село Могилино. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде продаден недвижим имот – 

частна общинска собственост с начин на трайно ползване „За производство на строителни 

материали, конструкции и изделия” в землището на град Две могили. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде изменено Решение № 1017 взето 

на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 62/25.07.2012 г. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
  

Подписали протокола: 
 

 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                          (Татяна Д. Василева)                            (Микерям К. Адям)                             (Невена Д. Георгиева)            

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

                          (Велико Д. Великов)            (Боян С. Иванов)        (Светлозар М. Донев) 
 

 

 

 

Председател на комисията: 

        

______________ (Т. Василева) 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        

_____________ (М. Адям) 


