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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 195 

 

Днес, на 11.10.2011 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 Румен Марков с вх. № 397/03.10.2011 
г., относно: Издаване на запис на заповед от община Две могили в полза на ДФ 
„Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 
18/321/01045 от 13.09.2011 година по мярка 321 за проект „Подобряване на 
общинска пътна мрежа по път RSE 1005-I-5 /Обретеник- Бяла/-граница /Община 
Борово- Община Две могили/-Батишница-Бъзовец-RSE 1082 от км 8+000 до км 
12+300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път 
RSE 1005 в село Бъзовец и по път RSE 1082 III-5001 /Две могили-Острица/-
Широково-Чилнов-Баниска от км3+120 до км 7+900 с подмяна на уличен 
водопровод от ОК 6 ОК3 на път RSE 1082 в с.Чилнов”. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Румен Марков с вх. № 398/03.10.2011 
г., относно: Издаване на запис на заповед от община Две могили в полза на ДФ 
„Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 
18/322/00514 от 26.07.2011 година по мярка 322 за проект „Реконструкция на улична 
мрежа, тротоари и площади в с.Могилино, с.Помен, с.Баниска, с.Бъзовец, 
с.Батишница, община Две могили, област Русе”. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Румен Марков с вх. № 399/03.10.2011 
г., относно: Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината и Председателя 
на Общинския съвет – Две могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Румен Марков с вх. № 401/04.10.2011 
г., относно: Продажба на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Нива” в 
землището на село Помен. 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Съгласно 
договора на Общината ще бъдат преведени 2 884 864.60 лева за отпускане на 
финансова помощ авансово плащане по договор № 18/321/010145 по марка 321. 
Това е за подмяна на уличен водопровод в село Бъзовец и път Широково, Чилнов, 
Баниска от километър 3+120 до километър 9+700 с подмяна на уличен водопровод в 
село Чилнов. Договорът е сключен между Община Две могили и ДФ „Земеделие” 
Разплащателна агенция. От нас се иска да вземем решение за упълномощаване на 
кмета на общината да подготви необходимите документи за авансовото плащане. Да 
подпише Записната заповед, че средствата ще бъдат използвани по предназначение 
съгласно договора. 



 2 
В разискванията по първа точка взеха участие:   
1. Тодор Куцаров: ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция със записната 

заповед искат от страна на Община Две могили да се гарантира, че авансовото 
плащане ще бъде изразходвано съгласно клаузите на договора. Приложената запис 
на заповед дава гаранция на ДФ „Земеделие” за използване на средствата по 
предназначение. 

2. Йордан Великов: Съгласен съм с така предложеното решение и смятам, че 
трябва да го гласуваме за да стартира проекта по мярка 321 за подобряване на 
пътната мрежа. 

По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: С Докладна 
записка с вх. № 398 е предложено да се издаде запис на заповед от Община Две 
могили в полза на ДФ „Земеделие” за обезпечаване на авансовото плащане по 
договор № 18/322/00514/26.07.2011 г. по мярка 322 по Проект „Реконструкция на 
улична мрежа, тротоари и площади в с.Могилино, с.Помен, с.Баниска, с.Бъзовец, 
с.Батишница, община Две могили, област Русе”. Записната заповед е на стойност 
1 029 113.80 лева за опезпечаване на 110 % по авансовото плащане на гореописания 
договор. Разплащателната агенция иска гаранция, че средствата ще бъдат 
използавани по предназначиние и ето защо ние трябва да упълномощим кмета на 
общината да подпише такава записна заповед. 

В разискванията по втора точка взеха участие:   
1. Микерям Адям: Докладната записка, с която упълномощаваме кмета да 

подпише ние гарантираме, че авансовите плащания по мярка 322 ще бъдат 
изразходвани по предназначение и ще бъдат спазени всички клаузи по договора. 

2. Красимир Кунев: Съгласен съм със съдържанието и решенията по 
докладната записка и предлагам Общинския съвет да ги приеме. 

По трета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпила е 
докладна записка за утвърждаване на командировъчните разходи на Кмета на 
Общината и на Председателя на Общинския съвет за периода от 01.07.2011 г. до 
30.09.2011 г. Предлагам да ги приемем. 

В разискванията по трета точка взеха участие:   
1. Тодор Куцаров: На всяко тримесечие одобряваме командировъчните 

разходи на Кмета на Общината и на Председателя на Общинския съвет. Предлагам 
да ги утвърдим. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпила е 
докладна записка за продажба на имоти частна общинска собственост в землището 
на село Помен. Направена е данъбна и пазарна оценка на имотети. Има проявен 
интерес за тяхното закупувани и ние трябва да се съгласим с тяхната продажба. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:   
1. Петър Петров: Имотите са 7 на брой, които са с обща площ около 50 дка. 

Предлага се средна цена над 450 лева, което е вярно съгласно пазарната цена, която 
в момента върви в Общината. Предлагам на Общинския съвет да пордаде тези 
имоти и инвестира тези пари в инфраструктурата на Общината. 

2. Йордан Великов: Земеделските земи са на училището, което отдавна е 
закрито и имотите са частна общинска собственост и предлагам да бъдат продадени. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие за издаване на запис на 
заповед от община Две могили в полза на ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция, 
обезпечаваща авансово плащане по договор № 18/321/01045 от 13.09.2011 година по 
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мярка 321 за проект „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005-I-5 
/Обретеник- Бяла/-граница /Община Борово- Община Две могили/-Батишница-
Бъзовец-RSE 1082 от км 8+000 до км 12+300 с подмяна на второстепенен уличен 
водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в село Бъзовец и по път RSE 1082 
III-5001 /Две могили-Острица/-Широково-Чилнов-Баниска от км3+120 до км 7+900 
с подмяна на уличен водопровод от ОК 6 ОК3 на път RSE 1082 в с.Чилнов”. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие за Издаване на запис на 
заповед от община Две могили в полза на ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция, 
обезпечаваща авансово плащане по договор № 18/322/00514 от 26.07.2011 година по 
мярка 322 за проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в 
с.Могилино, с.Помен, с.Баниска, с.Бъзовец, с.Батишница, община Две могили, 
област Русе”. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” одобрява направените разходи за 
изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината и Председателя на 
Общинския съвет – Две могили. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласието си да бъдат продадени 
недвижими имоти с начин на трайно ползване „Нива” в землището на село Помен. 

 

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) 


