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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 30 

 

Днес, на 17.06.2013 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. Велико Димитров Великов – член. 

4. Светлозар Милчев Донев – член. 

5. Боян Симеонов Иванов – член. 

            6. Невена Димитрова Георгиева – член. 

7. Теодор Атанасов Андреев – 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. № 219/17.06.2013 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 30.06.2013 г. и актуализация на плана за 

капиталовите разходи за 2013 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 222/17.06.2013 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в град Две могили, Община Две 

могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 224/17.06.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Зелиха Рустямова Османова, живееща в село Каран 

Върбовка за раждане на първо дете – Мелиса Мартинова Димитрова. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 225/17.05.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Бедрие Салиева Алиева, живееща в село Чилнов, на 

улица „9-ти Септември” № 26. 

По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Докладната записка касае 

промени по бюджета на Община Две могили към 30.06.2013 г. и актуализация на плана за 

капиталовите разходи за 2013 г. Промените се налагат, тъй като трябва да се извършат непредвидени 

разходи в размер на 12 000 лева във връзка с инженерногеоложко проучване на деформиран участък 

/свлачище/ по улица „Георги Димитров” в село Пепелина, за да се кандидатства за подпомагане пред 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. В дейност 

„Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” има планирани 5 000 

лева, а разликата  ще се осигури от Резерва за непредвидени разходи” – 6 900 лева и от дейност 

„Общинска администрация”, параграф 10-15 – 100 лева.  

Също така във връзка със сключен договор със СИБАНК за издаване на банкова гаранция в 

полза на ДФ „Земеделие” за гарантиране задълженията на Народно читалище „Св.св.Кирил и 

Методий-1919” град Две могили по Проект „Подобряване на културната инфраструктура в община 

Две могили и създаване на условия за по-добри културни услуги в Читалище „Св.св.Кирил и 

Методий-1919”, град Две могили”, е необходимо да се заплаща ежемесечно комисион в размер на 0.6 

% върху сумата за гаранцията или 1 128.38 лева и еднократни такси от 238 лева. Сумата за 2013 

година общо става около 7 010 лева. Необходимите средства от 7 000 лева Кметът на Общината 

предлага да се осигурят от параграф 51-00 в дейност „Общинска администрация” и 10 лева от 

дофинансирана дейост „Читалища”, параграф 45-00. В тази връзка е и предложението за изменение 

на плана за капиталовите разходи, като отпаднат следните обекти: „Ремонт сграда кметство 

с.Батишница – 1000 лв.”, „Ремонт сграда кметство с.Бъзовец – 1000 лв.”, „Ремонт сграда кметство 

с.Баниска - 1000 лв.”, „Ремонт сграда кметство с.Чилнов - 1000 лв.”, „Ремонт сграда кметство 

с.Кацелово – 1000 лв.”, „Ремонт сграда кметство с.Помен – 1000 лв.”, „Ремонт сграда кметство 

с.Каран Върбовка – 1000 лв.”. Предлагам ви да не приемаме въпросните 7 000 лева да се вземат от 

кметствата. Нека се потърсят други варианти от други параграфи. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 
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По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям: В докладната записка става 

въпрос за отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост в град две могили. 

Става въпрос за имот собственост на общината по Акт за публична общинска собственост № 3513 от 

21.03.2012 година на Кмета на Община Две могили, представляващ поземлен имот с идентификатор 

20184.1.1033 от 1 568 кв.м. с построената в него триетажна масивна сграда с идентификатор 

20184.1.1033.1, с площ от 282 кв. м. – с начин на трайно ползване “За административна сграда 

комплекс”. С договор № 322 от 01.04.2010 г. е отдадена под наем търговска площ от 1(един) кв.м. 

находяща се на първи етаж след влизане в сградата, вдясно за поставяне на монетен апарат за топли 

напитки (кафеавтомат). Поради прекратяване на договора, едностранно от наемателя, кафеавтомата е 

демонтиран. Във финансов интерес на общината и за удобство на служителите и гражданите, следва да 

се проведе нова процедура за отдаването под наем на площ от 1 кв.м. за поставяне на монетен автомат 

за топли напитки. Предлагам ви да приемем предложението. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Въпросната докладна записка 

касае отпускането на еднократна финансова помощ на Зелиха Рустямова Османова за раждане на 

първо дете. Всички необходими документи са подадени в срок и са пълни, с изключение на това, че 

бащата на детето не е жител на нашата община, поради което ви предлагам на г-жа Османова да и бъде 

отпусната еднократна финансова помощ в размер на 100 лева. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Велико Великов: Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности” е разгледала на свое заседание молбата на Бедрие Салиева 

Алиева, живееща в село Чилнов, на улица „9-ти Септември” № 26 и е излязла със становище молбата и 

да бъде уважена. Затова ви предлагам и ние да уважим молбата на г-жа Алиева и да и отпуснем 

еднократна финансова помощ в размер на 200 лева. 

Разисквания по четвърта точка 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” не приема предложените Промени по бюджета на 

Община Две могили към 30.06.2013 г. и актуализация на плана за капиталовите разходи за 2013 г. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отдаден под наем част от имот 

публична общинска собственост в град Две могили, Община Две могили. 

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

помощ на Зелиха Рустямова Османова в размер на 100 лева за раждане на първо дете.  

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

помощ на Бедрие Салиева Алиева в размер на 200 лева. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 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) 


