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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 49 

 

Днес, на 21.11.2014 г. от 8.30 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 взеха Николай Христов – Кмет на Общината, Кремена 

Любенова – Зам.-кмет на Общината. 

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. № 434/10.11.2014 г., 

относно: Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в общинска администрация 

град Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 448/17.11.2014 г., 

относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 30.11.2014 г.  

3. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 443/13.11.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Яшар Елверов Юсеинов, живеещ в град 

Две могили, на улица „Назъм Хикмет” № 13. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 444/13.11.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Велизар Любомиров Славов, живеещ в 

село Кацелово, на улица „Трети март” № 14. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 451/17.10.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Полина Николаева Колева, живееща в 

град Две могили за раждане на първо дете – Ния Дионисиева Джомакова. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 454/17.11.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюлчин Бехтинова Юмерова, живееща в 

град Две могили за раждане на първо дете – Селенай Юмерова Мехмедова. 

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

записка от Кмета на Общината, относно приемане на информация за работата на отдел „Местни 

данъци и такси” в общинска администрация град Две могили. Информацията е доста подробна, от 

нея се вижда че има увеличение на събираемостта на ТБО. За периода от 01.01.2014 г. до 

31.10.2014 г. са събрани приходи в размер на 801 104 лева, като за същия период за 2013 г. те са 

били в размер на 731 968 лева. Това е с 69 136 лева повече за 2014 година. Предлагам ви да я 

приемем. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Промените се правят във 

връзка с това, че в продължение на 3 месеца Общинският съвет е без избран председател, поради 

което е реализирана икономия в дейност „Общински съвет” в размер на 6 525 лева. Подкрепяме 

предложението 1 440 лева да се разпределят в дейност „Спортни бази за спорт за всички” 

параграф 45-00 за закупуване на екипи за детския футболен отбор, а разликата от 5 085 лева – в 

дейност „Общинска администрация” параграф 42-14 „Помощи по решение на Общинския съвет”. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: В Общинския съвет е 

постъпила молбата на Яшар Елверов Юсеинов, в която той твърди, че от дълги години заедно със 

съпругата си са безработни и нямат постоянни доходи. Едно от децата им страда от срастване на 

втори и трети пръст на дясната ръка, което му причинява силни болки и по цели нощи плаче. 

Скоро му е направена операция за отлепяне на единият пръст. Сега се налага да направят операция 
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за отлепяне и на другият пръст, след което са нужни посещения при рехабилитатор за 

раздвижване. Нуждаят се от средства. Моли ни за помощ. Предлагам да му отпуснем еднократна 

финансова помощ в размер на 200 лева, но парите да се дадат след като представи документи как е 

изразходвал средствата. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Велико Великов: В Общинския съвет е 

постъпила молбата на Велизар Любомиров Славов, в която той твърди, че баща му е починал, а 

майка му живее в град Русе. Живее и се издържа сам. На 19 години е и няма постоянна работа. 

Нуждае се от средства, за да си закупи дърва за огрев за зимния сезон. Моли ни за помощ. 

Предлагам да му отпуснем еднократна помощ, но не финансова, а 3 куб. дърва. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Постъпило е заявление за 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на Полина Николаева 

Колева. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са представени в 

срок и са редовни, поради което ви предлагам да и отпуснем 200 лева. 

Разисквания по пета точка не бяха направени. 

По шеста точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпило е заявление за 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на Гюлчин Бехтинова 

Юмерова. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са представени 

в срок и са редовни, поради което предлагам на г-жа Юмерова да и отпуснем еднократна помощ в 

размер на 200 лева. 

Разисквания по шеста 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” приема Докладна записка от Николай Христов с 

вх. № 434/10.11.2014 г., относно: Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в 

общинска администрация град Две могили. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с 

вх. № 448/17.11.2014 г., относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 30.11.2014 г.  

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

финансова помощ на Яшар Елверов Юсеинов в размер на 200 лева. 

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

на Велизар Любомиров Славов – 3 куб. дърва от Общинския поземлен фонд. 

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

финансова помощ за раждане на първо дете на Полина Николаева Колева в размер на 200 лева. 

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

финансова помощ за раждане на първо дете на Гюлчин Бехтинова Юмерова в размер на 200 лева. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 9.30 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) 


