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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 40 

 

Днес, на 19.02.2014 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. 
Отсъства: 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. № 80/17.02.2014 г., 
относно: Одобряване на средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за 
периода 2015-2017 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 89/17.02.2014 г., 
относно: Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината и на Председателя на 
Общинския съвет. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 83/17.02.2014 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Сибел Бехтиева Насуфова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Неджибе Назифова Саамиева. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 84/17.02.2014 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Таня Георгиева Йорданова, живееща в 
град Две могили за раждане на второ дете – Людмила Юлианова Йорданова. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 85/17.02.2014 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Десислава Иванова Цанкова, живееща 
в град Две могили за раждане на първо дете – Слав Мартинов Коев. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 86/17.02.2014 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Цанка Василева Маринова, живееща в 
град Две могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 87/17.02.2014 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Марин Йосифов Маринов, живееща в 
град Две могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 88/17.02.2014 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Саиме Исуф Ибиш, живееща в град 
Две могили, на улица „Видин” № 15. 

9. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 91/13.01.2014 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ирена Боянова Янкова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Бранислав Пламенов Иванов. 

10. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 97/25.02.2014 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Искра Кирилова Ашикова, живееща в 
град Две могили, на улица „Стоян Терзиев” № 15. 

По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Постъпила е докладна 
записка, относно приемането на средносрочна бюджетна прогноза, която е разработена на 
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основание чл. 82 от Закона за публичните финанси, който отменя до сега действащите Закон 
за устройството на държавния бюджет и Закон за общинските бюджети. Средносрочната 
бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2015 – 2017 г. е разработен на база: 
решение № 19/2014 г. на Министерския съвет за одобряване на промени в актуализираната 
бюджетна прогноза за периода 2014 – 2016 г., одобрена с решение № 650/2013 г.; указания за 
подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с 
бюджет за периода 2015-2017 г.; Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение 
и отчитане на бюджета на община Две могили, област Русе. Спазени са фискалните правила 
наложени от новия закон за публичните финанси, а именно нови ангажименти за разходи да се 
предлагат само при осигурено финансиране на вече поетите ангажименти и текущите 
задължения за разходи в рамките на одобрените разходни тавани за 2015 и 2016 г. 
Първостепенните разпоредители с бюджет при разработването на бюджетните си прогнози 
могат да предвиждат поемането на нови ангажименти за разходи само в случаите, при които се 
запазват или намаляват задълженията им към доставчици спрямо предходната година. 

Средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2015 – 2017 г. е 
разработен на основата на допусканията за развитието на региона; приетите от Общински 
съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за развитие; фискалните 
правила и ограничения, определени съм Закона за публичните финанси; прогноза за очаквания 
размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи; задълженията 
по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и 
максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната 
година; преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други приходи; предложенията, 
постъпили от бюджетните заведения, дейности и населени места. Основните параметри на 
средносрочната бюджетна прогноза са: размер на минималната работна заплата 2015 г. – 380 
лв., 2016 г. – 420 лв.; запазване номиналния размер на средствата за заплати на ниво 2014 г.; 
запазване размера на осигурителните вноски; запазва се размера на трансферите към общините 
на нивото на 2014 г.  

Извършен е анализ на собствените приходи, като са използвани различни методи за 
тяхното планиране при съставяне на бюджетната прогноза. Разгледани са и е анализирана 
събираемостта на собствените приходи за предходните три години. Извадени са основните 
фактори, влияещи върху събираемостта и мерки за подобряване на събираемостта. Анализът е 
изготвен за всеки отделен приход. Анализът на таксите за предоставяните от общината 
публични услуги включва: тенденциите на увеличаване/намаляване на потребителите на 
предоставените публични услуги, икономическа активност, изменение в броя на населението и 
предвижданата промяна в размера на такса битови отпадъци. 

Предназначението на трансферите за местни дейности е да обезпечат една част от 
местните разходи. Те се планират съгласно указанията на МФ за изготвяне на бюджетните 
прогнози. 

При прогнозирането на разходите са взети под внимание въздействието на уточнените 
натурални и стойностни показатели, като са изключени еднократните разходи, включени в 
бюджета от предходната година и промени в нормативната уредба. 

Община Две могили е кандидатствала с проект „Реконструкция на административна 
сграда – бивше БКС град Две могили” по програма Красива България и за съфинансиране ще 
са необходими 166 000 лева. При одобрение на проекта ще се наложи да бъде поет общински 
дълг. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Постъпила е докладна 
записка, относно изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината и на Председателя 
на Общинския съвет. Изплатените средства за командировки на Кмета на Общината са в 
размер на 140 лева за периода от 01.07.2013 г. до 31.12.2014 г., а Председателя на Общинсия 
съвет няма извършени разходи за командировки за същия период. Предлагам ви докладната 
записка да бъде приета. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 
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По трета точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Постъпило е заявление 

за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете от Сибел Бехтиева 
Насуфова. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са 
представени в срок и са редовни, поради което ви предлагам да и бъде отпусната еднократна 
финансова помощ в размер на 200 лева. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Следващото заявление 
за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете е от Таня Георгиева 
Йорданова. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са 
представени в срок и са редовни, поради което ви предлагам да и бъде отпусната еднократна 
финансова помощ в размер на 250 лева. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Велико Великов: Следващото заявление за 
отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете е от Десислава Иванова 
Цанкова. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са 
представени в срок и са редовни, поради което ви предлагам да и бъде отпусната еднократна 
финансова помощ в размер на 200 лева. 

Разисквания по пета точка не бяха направени. 

По шеста точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Следващата молба е от 
Цанка Василева Маринова, в която тя твърди, че двамата със съпруга си са безработни и нямат 
никакви доходи. Молят ни за помощ, за да си заплатят сметките за ток и вода. Предлагам на г-
жа Маринова да и отпуснем 50 лева. 

Разисквания по шеста точка не бяха направени. 

По седма точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Следващата молба е от 
Марин Йосифов Маринов, в която той твърди, че двамата със съпругата си са безработни и 
нямат никакви доходи. Молят ни за помощ, за да си закупят дърва за огрев. Предлагам на г-н 
Маринов да му отпуснем 50 лева. 

Разисквания по седма точка не бяха направени. 

По осма точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Постъпила е молба за 
отпускане на еднократна финансова помощ от Саиме Исуф Ибиш, в която тя твърди, че 
съпругът и – Алим Салим Ибиш е починал след дълго боледуване на 30.01.2014 г. От три 
години г-жа Ибиш е безработна и няма никакви доходи. Моли ни за помощ, за да си плати 
разходите направени по погребението на съпруга и. Предлагам на г-жа Ибиш да и отпуснем 
еднократна финансова помощ в размер на 150 лева. 

Разисквания по осма точка не бяха направени. 

По девета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Постъпило е заявление за 
отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете от Ирена Боянова 
Янкова. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са 
представени в срок и са редовни с изключение на това, че бащата на детето не е жител на 
нашата Община. Предлагам да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 100 
лева. 

Разисквания по девета точка не бяха направени. 

По десета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Постъпиле молба за 
отпускане на еднократна финансова помощ от Искра Кирилова, в която ни уведомява, че 
съпругът и Александър Ашиков е починал внезапно. Моли ни за помощ за да си плати 
разходите по погребението. Предлагам на г-жа Ашикова да и бъде отпусната еднократна 
финансова помощ в размер на 200 лева. 

Разисквания по десета точка 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 Докладна записка от Николай Христов с 
вх. № 80/17.02.2014 г., относно: Одобряване на средносрочната бюджетна прогноза на Община 
Две могили за периода 2015-2017 г. 
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2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с 

вх. № 89/17.02.2014 г., относно: Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината и на 
Председателя на Общинския съвет. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ на Сибел Бехтиева Насуфова за раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ на Таня Георгиева Йорданова за раждане на второ дете в размер на 250 лева. 

5. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ на Десислава Иванова Цанкова за раждане на първо дете в размер на 200 
лева. 

6. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ на Цанка Василева Маринова в размер на 50 лева. 

7. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ на Марин Йосифов Маринов ,в размер на 50 лева. 

8. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ на Саиме Исуф Ибиш в размер на 150 лева. 

9. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ на Ирена Боянова Янкова за раждане на първо дете в размер на 100 лева. 

10. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ на Искра Кирилова Ашикова в размер на 200 лева. 

 

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) 


