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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 13 

 

Днес, на 16.05.2012 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 Докладна записка от Николай Христов с вх. № 181/18.04.2012 г., 

относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 

юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 225/14.05.2012 г., 

относно: Изменение на Приложение 7.1. и Приложение 7.2. от т. 8 на Решение № 93 взето 

на заседание на Общински съвет с Протокол № 6/15.02.2012 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 229/15.05.2012 г., 

относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в землището на 

село Пепелина. 

 По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Постъпила е 

докладна записка, с която Кмета на Общината иска да направи изменение на вече 

съществуващата Наредба № 5. Съгласно чл. 99а от Закона за движението по пътищата е 

дадена възможност на кмета на съответната община да издава карта за паркиране на 

местата, определени за превозни средства, обслужващи хора с увреждания и използване на 

улеснения при паркиране. Тази услуга следва да се включи в Наредба № 5 за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Две могили. Не виждам 

нищо нередно, така че ви предлагам да приемем предложението. 

Разисквания по първа точка от дневния ред не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Постъпила е докладна 

записка, с която се иска изменение на Приложение 7.1 и 7.2. от наше Решение № 93 по 

Протокол № 6/15.02.2012 г. Това се налага, тъй като с Докладна записка, г-жа Елка Цанева 

– Директор на СОУ „Св. св. Кирил и Методий” в град Две могили ни уведомява, че са 

настъпили промени в списъчния състав на педагогическия персонал. Тези промени са както 

следва: г-жа Росица Великова Иванова на мястото на г-жа Ивелина Великова Димитрова, г-

жа Анелия Тодорова Костова на мястото на г-жа Христина Димитрова Михайлова – 

Радулова. Тези кадри са предложени за промяна в списъка на пътуващите учители, които 

имат право на заплащане на част от транспортните разходи. Освен това г-жа Милена 

Стефанова Цанева, пътуващ учител до ЦДГ село Батишница – филиал на ЦДГ село Баниска 

е напуснала и би следвало да бъде изключена от цитирания списък. 

Иска се промяна на Приложение 7.1., също така, тъй като през периода след 

приемане на бюджета на община Две могили от нас са настъпили някои промени в състава 

на общинската администрация, които налагат промяна в списъка на специалистите, имащи 
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право на заплащане на част от транспортните разходи. Не виждам нищо нередно, така че 

ви предлагам да приемем предложението. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: С настоящата 

докладна записка Кмета на Общината ни предлага да приемем решение за продажбата на 

49 имота, които са собственост на Община Две могили. Това са недвижими имоти с начин 

на трайно ползване “Друг вид терен със селищен характер” в землището на село Пепелина, 

актувани и вписани по надлежния ред в Агенция по вписванията град Бяла. За тези имоти 

вече има взето решение от Общински съвет за продажба. Поради възникнала необходимост 

от актуализация на цените на тези имоти, се налага вземане на ново решение от нас за 

продажба на същиите по актуализирани цени. Смятам, че предложението е правилно, 

поради което ви предлагам да го подкрепим. 

Разисквания по трета 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” приема Наредба за допълнение на Наредба № 5 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни 

на физически и юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъдат изменени Приложение 

7.1. и Приложение 7.2. от т. 8 на Решение № 93 взето на заседание на Общински съвет с 

Протокол № 6/15.02.2012 г. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъдат продадени недвижими 

имоти – частна общинска собственост в землището на село Пепелина. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 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) 


