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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 194 

 

Днес, на 16.09.2011 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 Драгомир Дамянов с вх. № 
373/12.09.2011 г., относно: Актуализация на плана за капиталовите разходи и 
промени по бюджета на Община Две могили към 30.09.2011 г. 

2. Разглеждане на Заявление с вх. № 377/12.09.2011 г. от Айше Идиризова 
Салимова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

3. Разглеждане на Молба с вх. 378/12.09.2011 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Саниш Салимова Юсеинова. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
360/12.09.2011 г., относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост. 

По първа точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпила е 
докладна записка за актуализация на плана на капиталовите разходи към 30.09.2011 
г. В нея е заложено увеличение от 28 600 лева. То е породено от постъпили средства 
от продажба на НДА – отстъпеното право на строеж на Фотоволтаичната централа. 
В следствие на това са предвидени – за ремонт на сградата на Кметство село 
Кацелово 16 000 лева. Увеличени са средствата по преасфалтиране на улица 
„Осогово” град Две могили и асфалтирането на пътя към мюсюлманските гробища. 
Заложени са също и средства за закупуване на гаража на ДСК по решение на ОбС и 
като разход са заложени направата на 4 броя беседки и навес на Орлова чука. 

В разискванията по първа точка взеха участие:   
1. Микерям Адям: Предлагам да се приеме изменението. Това се налагаше 

да се направят някои постройки и дофинансиране на улица и предлагам да се 
приемат измененията.  

По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е 
докладна записка за изплащане на еднократна помощ на г-жа Салимова за раждане 
на първо дете. Съгласно Наредбата има право на 200 лева. 

В разискванията по втора точка взеха участие:   
1. Йордан Великов: Съгласно наредбата отговаря на условията. Съгласен 

съм да и бъде отпусната помощ в размер на 200 лева. 
По трета точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпила е 

молба за отпускане на еднократна помощ на г-жа Юсеинова. Същата е пострадала 
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при битова злополука и има прекъсване на гръбначния стълб и аз предлагам да и 
бъде отпусната помощ в размер на 200 лева. 

В разискванията по трета точка взеха участие:   
1. Петър Петров: Жената получава наследствена пенсия в размер на 102 лева 

и не е в пенсионна възраст. Битовата злополука е много сериозна и съм съгласен да 
и се отпуснат 200 лева. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпила е 
докладна записка за продажба на имот частна общинска собственост в землището на 
село Батишница. Площта на имота е 0.924 кв.м.. При данъчна оценка 192 лева, 
пазарната е 400 лева, която да бъде начална при провеждането на търга. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:   
1. Красимир Кунев: Съгласен съм имотът да бъде продаден чрез търг. Целта 

е да бъде ползван по неговото си предназначение от новия му стопанин. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема актуализацията на плана за 
капиталовите разходи и промени по бюджета на Община Две могили към 30.09.2011 
г. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие на Айше Идиризова 
Салимова да бъдат отпуснати 200 лева за раждане на първо дете. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие на Саниш Салимова 
Юсеинова да бъдат отпуснати 200 лева еднократна финансова помощ. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласието си да бъде продаден 
недвижим имот – частна общинска собственост в землището на село Батишница. 

 

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) 


