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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 50 

 

Днес, на 12.12.2014 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 Елка Цанева с вх. № 469/05.12.2014 г., относно: 
Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2015 година на СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” град Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 472/08.12.2014 г., 
относно: Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане 
на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2015 година. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Венета Димитрова с вх. № 475/09.12.2014 г., 
относно: Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2015 година на ОУ „Христо 
Ботев” село Баниска. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 482/09.12.2014 г., 
относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2014 г. и актуализация на плана 
на капиталовите разходи за 2014 г. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 484/09.12.2014 г., относно: 
Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2015 година на Професионална 
гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев” град Две могили. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 476/09.12.2014 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ширин Ефраимова Мехмедова, живееща 
в село Кацелово за раждане на втора дете – Елиф Ахмедова Мехмедова. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 477/09.12.2014 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Емне Хасанова Хасанова живееща в град 
Две могили за раждане на второ дете – Емир Хасанов Раифов. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 478/09.12.2014 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Надежда Диянова Йорданова живееща в 
град Две могили за раждане на трето дете – Димитър Емилов Димитров. 

9. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 479/09.12.2014 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Юсеин Ибрямов Юсеинов, живеещ в град 
Две могили.  

10. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 480/09.12.2014 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Бонка Белчева Колева, живееща в село 
Баниска, на улица „Александър Стамболийски” № 18. 

11. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 481/09.12.2014 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ваня Първанова Севастакиева, живееща в 
село Каран Връбовка, на улица „Света Марина” № 11. 

По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: С наше Решение № 317 се 
добави нова ал. 8 към чл. 18 от 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, съгласно която: ”Освобождават се от заплащане на такса битови 
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отпадъци училища и детски градини, които се намират на територията на Община Две могили”. 
На основание тази разпоредба от Наредба № 5 на Общински съвет Две могили, СОУ ”Св. Св. 
Кирил и Методий” град Две могили беше освободено от заплащане на такса битови отпадъци за 
2013 и 2014 година. Това даде възможност на училището да използва спестените средства за 
подобряване на материално- техническата база и повишаване на качеството на учебно – 
възпитателната дейност. С Решение № 520, взето на заседание на Общински съвет-Две могили по 
Протокол № 33 от 20.12.2013 г., текстът на алинея осем на чл.18 от 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 беше отменен. Това налага 
вземането на конкретно решение за освобождаване на СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” град Две 
могили от заплащане на такса „битови отпадъци” за 2015 година.  

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: През 2014 година 
дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъците, в общината 
бяха възложени на общинската фирма „Черни Лом 2008” ЕООД град Две могили, като същата бе 
определена и за оператор на общинското депо. Сметосъбирането и сметоизвозването се изпълнява 
по график, определен със заповед на кмета на общината. При изготвяне на план-сметка за 
разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на 
териториите за обществено ползване за 2014 г. сме взели предвид следното: 
 - анализ на направените разходи в предходни години; 
 - проектите за бюджет 2015 г. на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити; 

- големите разходи за почистване на нерегламентираните сметища. 
- увеличаване на вноските по Закона за управление на отпадъците – докато през 2014 г. 

плащахме по 22 лева на тон, то през 2015 г. ще плащаме 28 лева на тон. 
Предлагам ви да приемем предложеният ни проект на решение. 
Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Докладната записка е 
идентична с тази, която разгледахме преди малко. Няма какво да коментираме, предлагам да 
приемем предложението. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Велико Великов: В края на годината 
постъпиха докладни записки от всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които 
предлагат промени по бюджетите им. Направен бе и анализ на приходната и разходната част на 
бюджета на общината към 31.12.2014 г. Намаляват се данъчните приходи с 2 550 лева. Увеличават 
се неданъчните приходи с 40 746 лева, увеличава се предоставения трансфер от бюджета към 
извънбюджетни сметки и фондове с /минус/ - 4 150 лева, намалява се вноската към Регионалната 
инспекция по околната среда и водите Русе по Закона за управление на отпадъците със 2 161 лева. 
Разходната част се променя с преструктуриране на разходите в почти всички дейности, като се 
увеличават средствата за  дофинасиране на ЦНСТ и ЗЖ съответно с 23 812 лева и 17 416 лева за 
покриване на просрочени задължения за храна и гориво за отопление. Увеличен е и разхода на 
Общински спортен клуб по тенис с 6 200 лева за участие на състезатели в състезанието в Италия. 
Тези разходи се покриват с част от намалените разходи в Общинска администрация и увеличените 
неданъчни приходи. Извършени са и текущи ремонти в ЦДГ Две могили и ЦДГ Баниска /и 
филиалите/ на обща стойност 12 826 лева, в Кметство Кацелово се покрива направен разход за 
текущ ремонт в административната сграда за 2 142 лева, в сградата на Общинска администрация 
Две могили се финансира разход за поправка на покрива за 1 340 лева. Ремонтиран е и отточен 
канал от ул. „Назъм Хикмет” към квартал „Възраждане” и улица „Изгрев” в Две могили. 
 Капиталовата програма се променя с преструктуриране на разходите от субсидия – 
намаляват се разходите за ремонт на поликлиниката /ремонтирана със средства по Публичната 
инвестиционна програма/ в размер на 38 893 лева, намаляват се и разходите за изграждане на 
водопроводи в гробищните паркове в размер на 4 937 лева. Освободените средства се насочват за 
обект „Предпроектни проучвания и подготовка проект за рехабилитация улици” по новите мерки 
към Държавен фонд земеделие в размер на 17 500 лева и за ремонт на тротоари 26 330 лева 
/започнат е ремонт от Бюрото по труда в посока бул. България/. Предлагам ви докладната записка 
да бъде приета. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Теодор Андреев: Тук отново става въпрос за 
освобождаване от заплащане на ТБО на ПГСС град Две могили. Нека се приеме предложението. 

Разисквания по пета точка не бяха направени. 
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По шеста точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпило е заявление за 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете на Ширин Ефраимова 
Мехмедова. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са 
представени в срок и са редовни, поради което предлагам на г-жа Мехмедова да и отпуснем 
еднократна помощ в размер на 250 лева. 

Разисквания по шеста точка не бяха направени. 

По седма точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Постъпило е заявление за 
отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете на Емне Хасанова Хасанова. 
Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са представени в срок и са 
редовни, поради което предлагам на г-жа Хасанова да и отпуснем еднократна помощ в размер на 
250 лева. 

Разисквания по седма точка не бяха направени. 

По осма точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Постъпило е заявление за 
отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на трето дете на Надежда Диянова 
Йорданова. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са 
представени в срок и са редовни, поради което предлагам на г-жа Йорданова да и отпуснем 
еднократна помощ в размер на 300 лева. 

Разисквания по осма точка не бяха направени. 

По девета точка от дневния ред докладва Велико Великов: Постъпила е молбата на 
Юсеин Ибрямов Юсеинов. В нея той твърди, че детето му – Ибрям Юсеинов Ибрямов страда от 
тежко заболяване, за което ежегодно се налага да ходят на медицински прегледи в град София. 
Ибрям Юсеинов Ибрямов е потребител на социална услуга „Семейно консултиране и подкрепа на 
биологичното семейство” в „Центъра за обществена подкрепа” – град Две могили. Бащата на 
детето отглежда детето си сам, работещ е, но средствата не му достигат, за да си покриват 
ежедневните разходи. Тъй като на детето му предстои поредният преглед в град София, Юсеин 
Ибрямов ни моли да му отпуснем еднократна финансова помощ. Предлагам на г-н Юсеинов да му 
бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 лева. 

Разисквания по девета точка не бяха направени. 

По десета точка от дневния ред докладва Теодор Андреев: В Общинския съвет, е 
постъпила молбата на Бонка Белчева Колева. В нея тя твърди, че през м. септември е постъпила за 
лечение в болница, след което и е извършена оперативна интервенция. След извършената 
операция е наложително да продължи лечението си с химиотерапия, но това към този момент не е 
възможно, тъй като е с прекъснати здравни осигуровки. Тя и съпругът и са безработни, имат две 
деца – ученици. Няма финансова възможност да си заплати здравните осигуровки. Моли ни за 
помощ. Становището на комисията е молбата да бъде уважена. Предлагам на г-жа Колева да и 
бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 лева. 

Разисквания по десета точка не бяха направени. 

По единадесета точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Следващата 
постъпила молба е на Ваня Първанова Севастакиева. В нея Ваня твърди, че е майка на 5 деца, три 
от които посещават училище, а другите две – не. Безработна е и не е подпомагана от никъде, няма 
трайни доходи. Липсват им елементарни условия за нормален живот. Децата гладуват. Моли за 
помощ. Предлагам на г-жа Севастакиева да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 200 лева, но средствата да бъдат получени от Кмета на село Каран Върбовка, който да 
следи за тяхното разходване. 

Разисквания по единадесета 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 Елка Цанева с вх. № 
469/05.12.2014 г., относно: Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2015 година 
на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с 
вх. № 472/08.12.2014 г., относно: Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, 
сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено 
ползване за 2015 година. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Венета Димитрова с 
вх. № 475/09.12.2014 г., относно: Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2015 
година на ОУ „Христо Ботев” село Баниска. 
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4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с 

вх. № 482/09.12.2014 г., относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2014 г. и 
актуализация на плана на капиталовите разходи за 2014 г. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Светлозар Донев с вх. 
№ 484/09.12.2014 г., относно: Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2015 
година на Професионална гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев” град Две могили. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна финансова помощ за раждане на второ дете Ширин Ефраимова Мехмедова в размер на 
250 лева. 

7. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна финансова помощ за раждане на второ дете Емне Хасанова Хасанова в размер на 250 
лева. 

8. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна финансова помощ за раждане на трето дете Надежда Диянова Йорданова в размер на 
300 лева. 

9. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ на Юсеин Ибрямов Юсеинов в размер на 200 лева. 

10. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ на Бонка Белчева Колева в размер на 200 лева. 

10. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ на Ваня Първанова Севастакиева в размер на 200 лева, като средстават бъдат 
получени от Кмета на село Каран Върбовка – Михаил Трифонов. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 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) 


