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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 3 
 

 

Днес, на 17.01.2012 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. Драгомир Дамянов Драганов – член. 

5. Боян Симеонов Иванов – член. 

6. Светлозар Милчев Донев – член. 

7. Велико Димитров Великов – член. 

В работата на Комисията участие взе Христина Димитрова Ефтимова – Председател 

на Общинския съвет. 

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. № 578/11.01.2012 г., 

относно: Продажба на земеделски земи с начин на трайно ползване „Изоставена нива” в 

землището на село Каран Върбовка. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 579/11.01.2012 г., 

относно: Продажба на земеделски земи с начин на трайно ползване „Полска култура” в 

землището на село Батишница. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 580/11.01.2012 г., 

относно: Приемане на Информация за състоянието и перспективите за развитие на спорта в 

Община Две могили, област Русе през 2011 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 585/12.01.2012 г., 

относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Общината и на 

Кметовете на кметства. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 586/13.01.2012 г., 

относно: Предоставяне под наем на част от имот – публична общинска собственост в 

„Болница” село Баниска. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 587/13.01.2012 г., 

относно: Предоставяне под наем на част от имот – публична общинска собственост в 

„Здравен дом” село Бъзовец. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 589/13.01.2012 г., 

относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2011 г. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 599/18.01.2012 г., 

относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива България”. 

9. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 600/18.01.2012 г., 

относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива България”. 

По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева:  
Постъпила е докладна записка от кмета на общината за продажбата на земеделски 

земи с начин на трайно ползване „изоставена нива” в землището на село Каран Върбовка. 

Кмета ни е предложил две ниви в землището на селото, като едната е с площ от 6.342 дка, а 

другата – 5.320 дка. Направена е данъчна и пазарна оценка на имотите. Кметът предлага за 
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начална цена при провеждането на публичния търг с явно наддаване за първата нива да 

бъде 520 лева на декар, а за втората – 150 лева за декар. Предлагам да го подкрепим. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  

1. Боян Симеонов: За първия имот съм съгласен първоначалната цена при 

провеждането на публичния търг да бъде 520 лева за декар, но за втората нива – 150 лева за 

декар е смешна сума според мен. Предлагам цената за втория имот да бъде 200 лева на 

декар, тъй като субсидията, която се получава е голяма и е редно и цената която искаме да 

бъде по-висока. 

По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям:  
Тук отново става въпрос за продажба на земеделски земи в землището на село 

Батишница. Тук няма какво толкова да се коментира. Съгласни сме с предложените цени за 

продажба. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: 

Прочетох много обстойно информацията за състоянието и перспективите за 

развитие на спорта в Община Две могили, област Русе през 2011 година. В интерес на 

истината никъде не видях да има написано какви са перспективите за развитие на спорта на 

територията на Общината. Предлагам да приемем информацията, но да се върне за ново 

преразглеждане какви са перспективите. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  

1. Драгомир Дамянов: Съгласен съм с г-н Симеонов. Информацията да се върне за 

ново преразглеждане. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов:  
Предложената докладна записка касае определянето размера на трудовите 

възнаграждения на Кмета на Общината и на Кметовете на Кметства. Въпросът ми е защо 

тази докладна записка я разглеждаме едва сега? Какви заплати са начислявани до сега за 

месеците ноември и декември 2011 г., след като няма решение на Общинския съвет? 

Според мен това е грубо нарушение и това трябваше да стане на първото заседание на 

новоизбрания Общински съвет. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  

1. Боян Симеонов: Аз предлагам заплатата на Кмета на Кметство Батишница да 

бъде 650 лева. 

2. Светлозар Донев: Според мен всички Кметове на Кметства трябва да са с 

еднакви мъзнаграждения, защото работата е една и съща за всички села. 

3. Драгомир Дамянов: Аз не съм съгласен с заплатата на Кмета на Общината, тъй 

като той още не се е доказал. Предлагам неговата заплата да има корекция. 

По пета точка от дневния ред докладва Светлозар Донев:  
Докладната записка касае отдаването под наем на имот публична – общинска 

собственост в село Баниска. Тук нямаме никакви забележки. Да се приеме предложението. 

Разисквания по пета точка не бяха направени. 

По шеста точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: 

Тук отново става въпрос за отдаване под наем на част от имот публична – общинска 

собственот, но този път е в село Бъзовец. Нека се отдаде помещението под наем, но да не е 

без търг или конкурс, защото това е помещение за развиване на търговска дейност. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

По седма точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: 

Промените по бюджета на община Две могили към 31.12.2011 г. се отнасят основно 

за приходната част по бюджета на общината, като се извършва увеличение на някои 

данъчни и неданъчни приходи и намаление на други както следва: 

- Получено е застрахователно обезщетение през м.декември за щета на застрахован 

автомобил; 

- Увеличен е прихода от продажба на други дълготрайни активи за сметка на 

намален приход от продажба на нематериални дълготрайни активи; 
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- Увеличен е трансфера от бюджетна към извънбюджетна сметка  със знак минус 

във връзка с непризнати разходи по отделните Оперативни програми; 

- Променят се сумите по предоставени и възстановени заеми между бюджетна и 

извънбюджетна сметка по Оперативни програми във връзка с непризнатите разходи; 

- Погасяване частично заема към Сибанк; 

- Възстановяване по набирателната сметка на временно ползвани суми в 

бюджетната сметка. 

В разходната част се правят минимални промени  в рамките на една дейност. 

Предлагам да ги приемем промените. 

Разисквания по седма точка от дневния ред не бяха направени. 

По осма точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов: Докладната записка 

е за за вземане на дялово участие по проект „Красива България”. Участието на Общината в 

този проект ще е на стойност 193 226.05 лева или 65.90 % от общата стойност на проекта. 

Щом има възможност да се кандидатства за ремонт и подмяна на дограма и реконструкция 

на покрива на ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили ние нямаме нищо против 

да подкрепим предложението на Кмета. Предлагам ви да приемем предложеният проект за 

решение.  

Разисквания по осма точка от дневния ред не бяха направени. 

По девета точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Тази докладна 

записка е идентична с предходната, но тук става въпрос за сградата на БКС в град Две 

могили, която се намира на улица „Кирил и Методий” № 14. Тук дяловото участие на 

Общината в проекта е на стойност 165 703.20 или 62.4 % от общата стойност на проекта. 

Становището на комисията е да подкрепим предложението. 

Разисквания по девета 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 със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъдат продадени 

земеделски земи с начин на трайно ползване „Изоставена нива” в землището на село Каран 

Върбовка. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласието си да бъдат продадени 

земеделски земи с начин на трайно ползване „Полска култура” в землището на село 

Батишница. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема информацията за състоянието и 

перспективите за развитие на спорта в Община Две могили, област Русе през 2011 г. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” определя размера на трудовите 

възнаграждения на Кмета на Общината и на Кметовете на кметства, както следва: 

1. Кмет на Община Две могили – 1 462 лева. 

2. Кмет на Кметство село Баниска, Кацелово, Бъзовец и Батишница – 750 лева. 

3. Кмет на Кметство на село Помен, Чилнов и Каран Върбовка – 700 лева. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласието си да бъде предоставен под 

наем на част от имот – публична общинска собственост в „Болница” село Баниска. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласието си да бъде предоставен под 

наем на част от имот – публична общинска собственост в „Здравен дом” село Бъзовец, след 

провеждането на публичен търг. 

7. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема предложението за промени по 

бюджета на Община Две могили към 31.12.2011 г. 

8. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласието си Община Две могили да 

има дялово участие по проект „Красива България”. 

9. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласието си Община Две могили да 

има дялово участие по проект „Красива България”. 
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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. ………………….. 
       (Драгомир Д. Драганов)           (Боян С. Иванов)        (Светлозар М. Донев) 
 
 

6. ………………...… 
                          (Велико Д. Великов) 

Председател на комисията: 

        

______________ (Т. Василева) 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        

_____________ (М. Адям) 


