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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 55 

 

Днес, на 21.05.2015 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. 

 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. № 181/18.05.2015 г., 
относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно 
ползване “Друга животновъдна ферма” в землището на с. Острица на инвеститор клас В.  

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 190/19.05.2015 г., 
относно: Провеждане на търг с явно наддаване за  отдаване под наем на терен – частна 
общинска собственост за поставяне на преместваемо съоръжение (павилион). 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 191/19.05.2015 г., 
относно: Провеждане на търг с явно наддаване за  отдаване под наем на обособена част от 
имот – частна общинска собственост за поставяне на преместваемо съоръжение 
(павилион). 

4. Разглеждане на Разглеждане на Докладна записка от Александър Иванов с вх. № 
199/22.05.2015 г., относно: Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град 
Две могили и Годишен финансов отчет за 2014 г. (баланс, отчет за приходи и разходи, 
отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал). 

5. Разглеждане на Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. 
№ 182/19.05.2015 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Цветелина 
Станиславова Ангелова, живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Матей 
Владимиров Димитров. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 
183/19.05.2015 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Татяна 
Йорданова Тодорова, живееща в село Острица на първо дете – Иво Тодоров Станчев. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 
184/19.05.2015 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Таня Наскова 
Атанасова, живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Владимир Миленов 
Красимиров. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 
185/19.05.2015 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Ъклин 
Махмудова, живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Корай Махмудов 
Якубов. 
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9. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 

187/19.05.2015 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Цанко Ангелов 
Богданов, живеещ в село Батишница, на улица „Странджа” № 7. 

10. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 
188/19.05.2015 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Северин 
Ростиславов Ивановски, живеещ в село Чилнов, на улица „Девети септември” № 18. 

11. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 
195/20.05.2015 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Нурхаят 
Мюмюнова Мюмюнова, живееща в село Баниска за раждане на второ дете – Умут 
Мюмюнов Нуртенов. 

12. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 
196/20.05.2015 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Генчо 
Александров Генов, живеещ в село Баниска, на улица „Витоша” № 2. 

По първа точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Предложената цена 
от Кмета на общината в размер на 56 940 лева, но според мен тази цена е твърде ниска, 
поради което предлагам цената да бъде в размер на 65 000 лева. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора и трета точка от дневния ред докладва Велико Великов: Докладните 
записки са идентични – става въпрос за отдаване под наем на терени за поставяне на 
преместваеми съоръжения след провеждане на търг с явно наддаване. Посочената за 
начална цена на търга ни устройва, поради което ви предлагам да приемем 
предложението. 

Разисквания по втора и трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Представена ни 
е информация за дейностт на ТД „Черни лом” ЕООД и Годишен финансов отчет за 2014 
г.. По отчета за приходите и разходите, приходите възлизат на 239 000 лева, а разходите са 
в размер на 232 000 лева. Финансовият резултат за 2014 г. е счетоводна печалба в размер 
на 7 000 лева, данък печалба 1 000 лева или чисто 6 000 лева. Предлагам ви да приемем 
представената ни информация. 

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 с 
изключение на това, че бащата на детето не е жител на нашата Община. Сумата, която се 
полага в случая е 50 % или 100 лева за раждане на първо дете. 

Разисквания по шеста точка не бяха направени. 

По седма 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 седма точка не бяха направени. 

По осма 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 200 лева за раждане на първо дете. 

Разисквания по осма точка не бяха направени. 

По девета точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Постъпила е молбата на 
Цанко Ангелов. Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” са разгледали 
молбата и са излезли със становище тя да бъде уважена. Предлагам да отпуснем 
еднократна финансова помощ в размер на 200 лева. 

Разисквания по девета точка не бяха направени. 

По десета точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Постъпила е молбата на 
Северин Ивановски. Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” са разгледали 
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молбата и са излезли със становище тя да бъде уважена. Предлагам да отпуснем 
еднократна финансова помощ в размер на 200 лева. 

Разисквания по десета точка не бяха направени. 

По единадесета 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 единадесета точка не бяха направени. 

По дванадесета точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Постъпила е 
молбата на Генчо Александров. Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” са 
разгледали молбата и са излезли със становище тя да бъде уважена. Предлагам да 
отпуснем еднократна финансова помощ в размер на 200 лева. 

Разисквания по дванадесета 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. № 181/18.05.2015 г., относно: Продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост с начин на трайно ползване “Друга животновъдна ферма” в 
землището на с. Острица на инвеститор клас В.  

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 190/19.05.2015 г., относно: Провеждане на търг с явно наддаване за  
отдаване под наем на терен – частна общинска собственост за поставяне на преместваемо 
съоръжение (павилион). 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 191/19.05.2015 г., относно: Провеждане на търг с явно наддаване за  
отдаване под наем на обособена част от имот – частна общинска собственост за поставяне 
на преместваемо съоръжение (павилион). 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Александър 
Иванов с вх. № 199/22.05.2015 г., относно: Информация за дейността на „Черни Лом 2008” 
ЕООД, град Две могили и Годишен финансов отчет за 2014 г. (баланс, отчет за приходи и 
разходи, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал). 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна финансова помощ на Цветелина Станиславова Ангелова 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 Татяна Йорданова Тодорова за раждане на първо дете в 
размер на 100 лева. 

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

8. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна финансова помощ на Айсел Ъклин Махмудова за раждане на второ дете в 
размер на 250 лева. 

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

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

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

12. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна финансова помощ на Генчо Александров Генов в размер на 200 лева. 
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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) 


