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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 17 

 

Днес, на 11.07.2012 г. от 15.00 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. 

7. Теодор Атанасов Андреев – член. 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни пречки, 

единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане Заявлението на Нурхаят Мюмюнова Мустафова с вх. № 302/27.06. 2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

2. Разглеждане Заявлението на Бахар Мехмедова Мехмедова с вх. № 303/29.06.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 319/11.07.2012 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. 

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

Нурхаят Мюмюнова Мустафова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо 

дете – Мустафа Нурхаятов Мюмюнов. Представен е Акт за раждане на детето, декларация, че няма да 

остави същото в специализирана институция, документ за завършено от нея средно образование. От 

общинската администрация ни е представена справка, от която е видно, че тя има постоянен адрес в 

село Баниска и настоящ – в град Русе. Бащата на детето е неизвестен. Съгласно изискванията на 

Наредба № 10, заявлението е редовно и следва да бъде уважено, като на г-жа Мустафова и бъде 

отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 лева.  

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Следващото заявление е подадено 

от Бахар Мехмедова за раждане на второ дете – Меркан Мехмедов Мехмедов. Представила е Акт за 

раждане на първото и второто си дете, декларация, че няма да остави Меркан в специализирана 

институция, документи за завършено от нея и бащата на детето – Мехмед Мехмедов Мехмедов 

образование, съответно – основно за нея и средно – за него. От общинската администрация ни е 

представена справка, от която е видно, че двамата родители имат постоянен и настоящ адрес в село 

Кацелово. Съгласно изискванията на Наредба № 10, това заявление е редовно и следва да бъде 

уважено, като на на г-жа Мехмедова и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 250 

лева. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Докладната записка касае 

допълнение на нашата Наредба № 5. Това се налага, тъй като в ДВ бр. 37 от 15 май 2012 г. е 

обнародвана Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на 

регистъра на населението, с която се утвърждават редът за издаване на удостоверения въз основа на 

регистъра на населението, видовете удостоверения и техните образци на основание чл. 24, ал. 2 от 

Закона за гражданската регистрация. Наредбата влиза в сила от 15 август 2012г. В последващ брой 43 

от 08 юни 2012 г. на ДВ е обнародвана и Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. на Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството, с която е определен реда и начина на функциониране на 

Единната система за гражданска регистрация. Тя се издава на основание чл. 113, ал. 1 от Закона за 

гражданската регистрация и влиза в сила три дни след обнародването. С тези нормативни актове е 

извършена промяна във видовете удостоверения и начинът им на издаване, което налага да бъде 
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направено изменение в раздел VI от Наредба № 5 на Общинския съвет Две могили, за определянето и 

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

лица на територията на община Две могили. Промяната цели синхронизиране на правната уредба за 

извършваните административни услуги в Дирекция „Административноправно и информационно 

обслужване” и постигане на по-добро обслужване на гражданите. Производството по издаване на 

удостоверения започва с подаване на писмено искане по образец, като Удостоверенията се издават в 

сроковете, определени в Административнопроцесуалния кодекс. Същите ще се издават от Национална 

база данни „Население”, като преди изготвяне на всеки вид административна услуга информацията 

следва да бъде сверена в електронните масиви. Удостоверенията могат да се издават и по реда на 

Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление. 

Съгласно чл. 105, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация актуализацията на данните от общината 

се изпраща на съответното областно ниво ежедневно за отразяване на национално ниво, като данните 

се експортират съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис всеки 

работен ден до 12,00 ч. Това налага и промяна в срока за издаване на удостоверенията и преписите от 

актове, като отпадане експресната услуга, а срокът за извършване на бърза услуга бъде променен, тъй 

като технологично не е възможно обновяване на информацията в рамките на 4 часа. Размерът на 

таксите на новите видове услуги е съобразен с тези на удостоверенията, които се издаваха до влизане в 

сила на Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012г., като таксата на бързата услуга е умножена по две. При 

определянето им са спазени разпоредбите на чл. 7, ал. 1 и чл. 8 от Закона за местните данъци и такси. 

Предлагам да приемем предложеното ни решение. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 

След приключване на разискванията, комисията прие следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ на Нурхаят Мюмюнова Мустафова в размер на 200 лева. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ на Бахар Мехмедова Мехмедова в размер на 250 лева. 

3. Комисията със 7 (седем) 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. 
 

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) 

 

7. ………………......….. 
                      (Теодор Ат. Андреев) 
 

 

 

Председател на комисията: 
        

______________ (Т. Василева) 
 

Секретар   на   комисията: 
        

_____________ (М. Адям) 


