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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 24 

 

Днес, на 18.01.2013 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. 

7. 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 Христина Ефтимова с вх. № 25/18.01.2013 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюляй Решатова Салимова, живееща 

в град Две могили за раждане на второ дете – Синан Шюкрюев Селимов. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 26/18.01.2013 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Анифе Мехмедова Салиева, живееща 

в село Чилнов. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 8/14.01.2013 г., 

относно: Отпускане на временни безлихвени заеми за финансиране на временния недостиг на 

средства по извънбюджетни сметки. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 21/18.01.2013 г., 

относно: Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Две 

могили за мандат 2011 - 2015 година за 2012 година. 

По първа точка от дневния ред докладва Велико Великов: Постъпило е Заявление 

от Гюляй Решатова от град Две могили за отпускане на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете. Всички необходими документи са редовни и представени в срок, и 

двамата родители са жители на нашата община. Съгласно изискванията на Наредба № 10, това 

заявление следва да бъде уважено на 100 %. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Светлозар Донев: Съгласен съм с колегата Великов и предлагам на г-жа Решатова 

да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 250 лева за раждане на второ 

дете. 

По втора точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Следващата молба е от 

Анифе Салиева за отпускане на еднократна финансова помощ. Комисията по „Здравеопазване 

и социални дейности” е разгледала молбата на г-жа Салиева и е излязла със становище тя да 

бъде удоблетворена. Предлагам ви ние да отпуснем еднократна финансова помощ на Анифе 

Салиева в размер на 200 лева.  

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Предложена ни е 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 8/14.01.2013 г., относно: Отпускане на 

временни безлихвени заеми за финансиране на временния недостиг на средства по 

извънбюджетни сметки. Към докладната записка няма справка за сумите, които се искат за 

този временен безлихвен заем, както и срокове за погасяване. Според мен трябва да има по-

голяма точност кога ще бъде погасен заемът. Като вносител г-н Кмета ако има възможност да 
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ни каже сега кога ще бъде погасен заемът. Не е необходимо да ни давате конкретен срок, 

просто трябва да се каже долу горе до кога ще бъдат възстановени средствата. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Татяна Василева: На първо място в 

Програмата са отразени два проекта, за които аз доколкото знам ние не сме вземали решение 

Общината да кандидатства. Това са Проект за изграждането на градски площад и Проект за 

подобряване на инфраструктурата на пещера „Орлова чука“. Въпросът ми е Общината има ли 

намерение да кандидатства по тези проекти или не. Освен това в отчетът е записано, че е 

подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между МОСВ и „Янтра 

Лом“ за изграждане на регионалното депо за отпадъците. Но този договор не е ли сключен 

между МОСВ и всички общини, които участват в този проект. Бяхме поискали да ни бъде 

предоставен договорът да го погледнем, но за съжаление към настоящия момент не ни е 

предоставен все още.  
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

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

финансова помощ на Гюляй Решатова Салимова в размер на 250 лева за раждане на второ 

дете.  

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

финансова помощ на Анифе Мехмедова Салиева в размер на 200 лева. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъдат отпускане на временни 

безлихвени заеми за финансиране на временния недостиг на средства по извънбюджетни 

сметки, като бъдат посочени точно сумите и срокът за погасяване. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Годишен отчет за изпълнението на 

Програмата за управление на Община Две могили за мандат 2011 - 2015 година за 2012 

година. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 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) 


