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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 189 

 

Днес, на 10.08.2011 г. от 16.00 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. Петър Колев Петров – председател. 
2. Тодор Неделчев Куцаров – секретар. 
3. Красимир Ганчев Кунев – член.  
4. Микерям Кадир Адям – член. 
5. Йордан Георгиев Великов –  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 Байчо Георгиев с вх. № 296/01.08.2011 
г., относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в 
Община Две могили за периода от 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 304/02.08.2011 
г., относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 10 за изплащане на 
еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 
пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 306/08.08.2011 
г., относно: Възстановяване на полагаемото се възнаграждение на общински 
съветник. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
307/08.08.2011 г., относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в село 
Могилино. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
312/10.08.2011 г., относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 7 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни 
права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане на имоти – 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е 
докладна записка от Председателя на Общинския съвет под № 296 за изпълнение на 
бюджета на общинския съвет. От направения отчет е видно, че бюджета се 
изпълнява съгласно приетата формула, към 01.07.2011 г. е изразходвано 50 % от 
общата сума.  

В разискванията по първа точка взеха участие:   
1. Тодор Куцаров: Бюджетът ще стигне на Общинския съвет и вероятността 

да се прехвърли предвидената сума е минимална. 
2. Микерям Адям: Съгласна съм с направения бюджет и съм съгласна да се 

приеме. 
По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпила е 

докладна записка с вх. № 304 за изменение на Наредба № 10. Предлага се да се 
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създаде нова т. 3, еднократната помощ за раждане на дете, чийто баща е неизвестен 
да се отпуска само веднъж. 

В разискванията по втора точка взеха участие:   
1. Красимир Кунев: При раждане на едно дете, чиито баща е неизвестен да 

се дава помощ само за едното дете. 
2. Петър Петров: Смятам, че предложението е правилно. Не може майката да 

ражда деца и то от все неизвестни бащи. 
По трета точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпила е 

докладна записка за възстановяване на полагаемото се възнаграждение на 
общинския съветник Ахмед Феим, считано от 02.08.2011 г.  

В разискванията по трета точка взеха участие:   
1. Красимир Кунев: Общинският съветник е Ахмед Феим. Поради 

пенсионирането му му беше спряно възнаграждението и сега трябва да ес 
възстанови. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е 
докладна записка под № 307 за продажба на имот в село Могилино. Става въпрос за 
имот, който е частна – общинска собственост в село Могилино с площ 1 240 кв. м., 
заедно с масивна двуетажна жилищна сграда със застроена площ 170 кв. м.  

В разискванията по четвърта точка взеха участие:   
1. Красимир Кунев: Данъчната оценка на имота е 9 824 лева, а пазарната 

оценка 21 390 лева. 
2. Тодор Куцаров: Поради проявения интерес за закупуването му ние можем 

само да дадем съгласието си за продажбата на този имот. 
По пета точка от дневния ред докладва Йордан Великов: Постъпила е 

докладна записка с вх. № 312 относно приемане на Наредба за изменение на 
Наредба № 7. Съгласно досега действащата Наредба № 7 специалистите плащат 
около 2 лева на кв. м. и по прогнозите на Общината наемът за 2011 г. би бил 571.38 
лева на месец за всички 11 специалиста. Съгласно Закона за лечебните заведения, 
докторите трябва да плащат 10 % от пълния размер на наема. В предложеното 
изменение на Наредбата се дават цени 10 и 8 лева за първа и втора зона. При това 
положение и 10 % от наема е 385.53 лева. Това означава, че ако приемем Наредбата 
в този вид в Общината ще влизат по-малко от 200 лева от досега вземаното. 

В разискванията по пета точка взеха участие:   
1. Красимир Кунев: Според мене това е доста по-малко от реалния наем, 

който трябва да се плаща. Затова предлагам сумите да са съответно 20 и 18 лева за 
първа и втора зона. 

2. Петър Петров: Съгласен съм с казаното дотук. Нека приемем 
предложението на г-н Кунев. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Отчет за изпълнението на бюджета 
на Общинския съвет в Община Две могили за периода от 01.01.2011 г. до 30.06.2011 
г. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Наредба за допълнение на Наредба 
№ 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на 
социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, 
производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община 
Две могили, област Русе. 
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3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде възстановено 

полагаемото се възнаграждение на общински съветник. 
4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде продаден имот – 

частна общинска собственост в село Могилино. 
5. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване на право на собственост и на 
ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за 
разпореждане на имоти – общинска собственост в Община Две могили, област Русе, 
с промените, които предложи г-н Кунев. 

 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
  

Подписали протокола: 
 
 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                          (Петър К. Петров)                            (Тодор Н. Куцаров)                             (Красимир Г. Кунев)            
 

 
4. …………………  5. …………………   
        (Йордан Г. Великов)                          (Микерям К. Адям) 
       
 

 
Председател на комисията: 

        
______________ (П. Петров) 

 
Секретар   на   комисията: 

 
       _____________ (Т. Куцаров) 


