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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 53 

 

Днес, на 18.03.2015 г. от 10.00 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 Росица Димитрова – есперт „Бюджет” в 

общинска администрация. 

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. № 71/20.02.2015 г., 

относно: Определяне размера на цена за учредено вещно право на ползване върху 

общински имот в землището на село Могилино. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 72/20.02.2015 г., 

относно: Продажба на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 77/24.02.2015 г., 

относно: Продажба на „Друга селскостопанска територия” – частна общинска собственост 

в землището на село Кацелово. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 80/27.02.2015 г., 

относно: Одобряване на средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за 

периода 2016-2018 г. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 96/13.03.2015 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Хатидже Ахмедова Билялова, 

живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Шебнем Юсменова Шакирова. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 97/13.03.2015 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Валентинова Куцарова, 

живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Тонислав Николаев Куцаров. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 

103/13.03.2015 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Даниела 

Недкова Димитрова, живееща в село Кацелово, на улица „Тончо Стискова” № 29. 

По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Предложената цена 

от Кмета на общината в размер на 900 лева годишно е твърде ниска. Предлагам цената да 

бъде 1 500 лева. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Велико Великов: Става въпрос за 

продажба на дворно място с площ 476 кв. м. собственост на Община Две могили. 

Данъчната оценка на имота е 1 536 лева, а пазарната оценка е 1 885 лева. Продажната цена 

в размер на 1 900 лева е приемлива и моля членовете на комисията да гласуваме 

продажбата. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Община Две могили 

е собственик на недвижим имот – земеделска земя с НТП „Друга селскостопанска 
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територия” с площ от 120 кв.м. по КВС на село Кацелово. Данъчната оценка на имота е в 

размер на 1 120 лева, а пазарната – 4 000 лева. Съгласни сме имотът да бъде продаден след 

провеждане на публичен търг с явно наддаване при начална цена в размер на 4 000 лева, 

като 30 % от сумата да бъдат преведени на Кметство село Кацелово. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Настоящата 

средносрочна бюджетна прогноза на Общината за периода 2016-2018 г. е разработена на 

основание чл. 82 от ЗПФ. Спазени са фискалните правила наложени от новия ЗПФ. 

Средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2016 – 2018 

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 2016 г. – 420 лв., 2017 г. – 460 лв. 2018 г. 

– 460 лв.; 

- запазване размера на осигурителните вноски; 

- запазва се размера на трансферите към общините на нивото на 2015 г. 

Извършен е анализ на собствените приходи. Предвидени са промени при 

изчисляване размера на ТБО. 

През 2016 г. Общината предвижда поемане на общински дълг в размер на 200 000 

лева от фонд «Енергийна ефективност». Изплащането ще се осъществява през периода 

2017-2020 г. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Всички необходими 

документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са представени в срок. Сумата, която 

се полага в случая е 250 лева за раждане на второ дете. 

Разисквания по пета точка не бяха направени. 

По шеста точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Всички 

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

Сумата, която се полага в случая е 250 лева за раждане на второ дете. 

Разисквания по шеста точка не бяха направени. 

По седма точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Постъпила е молбата на 

Даниела Недкова Димитрова, живееща в село Кацелово, в която тя твърди, че двамата със 

съпруга си са безработни. Имат дете на 4 години – Ростислав Валентинов Николов, който 

страда от заболяване на сърцето, за което е необходимо да се проведе лечение в град 

София. Нямат никакви доходи и ни молят да им отпуснем еднократна помощ, за да могат 

да заведат детето си на преглед в София. Предлагам да отпуснем еднократна финансова 

помощ в размер на 200 лева. 
Разисквания по седма 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” определя цена за учредено вещно право на 

ползване върху общински имот в землището на село Могилино в размер на 1 500 лева. 
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2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Николай 

Христов с вх. № 72/20.02.2015 г., относно: Продажба на дворно място – частна общинска 

собственост в град Две могили. 

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

Христов с вх. № 77/24.02.2015 г., относно: Продажба на „Друга селскостопанска 

територия” – частна общинска собственост в землището на село Кацелово. 

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

Христов с вх. № 80/27.02.2015 г., относно: Одобряване на средносрочната бюджетна 

прогноза на Община Две могили за периода 2016-2018 г. 

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

еднократна финансова помощ на Хатидже Ахмедова Билялова за раждане на второ дете в 

размер на 250 лева. 

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

еднократна финансова помощ на Петя Валентинова Куцарова за раждане на второ дете в 

размер на 250 лева. 

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

еднократна финансова помощ на Даниела Недкова Димитрова в размер на 200 лева. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 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) 


