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

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, на 25.04.2012 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. Татяна Димитрова Василева – председател.
2. Микерям Кадир Адям – секретар.
3. Невена Димитрова Георгиева – член.
4. Велико Димитров Великов – член.
5. Светлозар Милчев Донев – член.
6. Боян Симеонов Иванов – член.
Отсъства: Драгомир Дамянов Драганов – член.
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни
пречки, единодушно приехме следния дневен ред:
1. Разглеждане на Заявление на Емине Раимова Илиязова с вх. № 150-708/
26.03.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете.
2. Разглеждане на Заявление на Петя Венелинова Великова с вх. № 163/ 06.04.2012 г.
за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете.
3. Разглеждане на Молбата на Цвятко Дончев Атанасов с вх. № 114-672/13.03.2012 г.
за отпускане на еднократна финансова помощ.
4. Разглеждане на Молбата на Стойка Георгиева Раднева с вх. № 115-673/13.03. 2012
г. за отпускане на еднократна финансова помощ.
5. Разглеждане на Молбата на Събка Миленова Димова с вх. № 174/17.04.2012 г. за
отпускане на еднократна финансова помощ.
6. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 210/23.04. 2012
г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на пострадали от проливния дъжд
на 20.04.2012 г.
7. Разглеждане на Докладна записка от Невена Георгиева с вх. № 157/05.04.2012 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 с имоти и вещи – общинска собственост в Община
Две могили, област Русе.
8. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 182/18.04.2012 г.,
относно: Изменение на Решение № 735/05.08.2010 г. на Общински съвет.
По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Постъпило е
Заявление от Емине Раимова Илиязова от град Две могили за раждане на второ дете.
Представила е Акт за раждане на детето, декларация, че няма да остави същото в
специализирана институция, документи за завършено от нея и бащата на детето – Илияз
Хасан Илияз средно образование. От общинската администрация ни е представена справка,
от която е видно, че двамата родители имат постоянен и настоящ адрес в град Две могили.
Съгласно изискванията на Наредба № 10, това заявление е редовно, поради което
предлагам то да бъде уважено.
В разискванията по първа точка от дневния ред участие взеха:
1. Боян Симеонов: След като всички документи са редовни и са налице, предлагам
на г-жа Илиязова да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане на второ
дете в размер на 250 лева.
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По втора точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Второто заявление е
от Петя Венелинова Великова от село Баниска. То отново е за раждане на дете.
Представила е Акт за раждане на детето, декларация, че няма да остави същото в
специализирана институция, документи за завършено от нея и бащата на детето –
Владислав Валентинов Велев средно образование. От общинската администрация ни е
представена справка, от която е видно, че Петя има постоянен и настоящ адрес в село
Баниска, но Владислав – има постоянен адрес в град Русе. Съгласно изискванията на
Наредба № 10, това заявление следва да бъде уважено при спазване разпоредбата на чл. 3,
ал. 2.
В разискванията по втора точка взеха участие:
1. Невена Георгиева: Съгласна съм с Боян. След като бащата на детето е с
постоянен адрес в град Русе, помощта която можем ние да отпуснем е 100 лева за раждане
на първо дете.
По трета точка от дневния ред докладва Велико Великов: Следващата молба за
еднократна помощ е от Цвятко Дончев Атанасов. Тя е свързана с направени разходи за
погребението на майка му – Съба Димитрова Маринова и невъзможността му да ги
заплати. Приложил е два фискални бона за платени разноски, както и разходите по
изкопаване и загробване на гроба, и за превоза. Комисията по „Здравеопазване и социална
политика” е дала положително становище, така че ви предлагам и ние да уважим молбата,
като отпуснем еднократна финансова помощ в размер на 125 лева.
Разисквания по трета точка от дневния ред не бяха направени.
По четвърта точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Следващата молба
за отпускане на еднократна финансова помощ е от Стойка Раднева от село Батишница.
Познавам лично молителката. Молбата отново е свързана с починал човек и
невъзможността на близките му да заплатят направените разходи. Комисията по
„Здравеопазване и социална политика” също е разгледала молбата и е дала положително
становище. Аз ви предлагам на г-жа Раднева да и бъде отпусната еднократна финансова
помощ в размер на 150 лева.
В разискванията по четвърта точка взеха участие:
1. Татяна Василева: Съгласна съм с г-жа Адям. Нека отпуснем 150 лева еднократна
финансова помощ на г-жа Раднева.
По пета точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Следващата молба е от
Събка Димова. В нея тя иска еднократна помощ във връзка с предстоящо раждане на пето
дете. Приложила е актовете за раждане на другите четири деца. От тях – само едно е с
известен баща. Участвала е в обучителни програми към общината. Стана ни известно, че от
г-жа Димова е потребителка на Центъра за обществена подкрепа и лично Стефан Димитров
и социалният работник, който работи с нея са идвали в канцеларията на общинския съвет
да носят необходимите документи. Комисията по „Здравеопазване и социална политика” е
дала положителното си становище, така че ви предлагам да отпуснем еднократна
финансова помощ в размер на 100 лева, но парите да бъдат получени от Стефан Димитров
като Управител на ЦОП и той да се разпорежда с тях и той да ги отчете.
В разискванията по пета точка взеха участие:
1. Татяна Василева: Съгласна съм с Донев. Нека отпуснем 100 лева, но парите да
не се дават на нея, а на г-н Димитров, който да се разпорежда как ще се изразходват.
По шеста точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Следващата
Докладна записка е във връзка с станалото наводнение на 20.04.2012 г. вечерта, кагато в
нашето село заваля проливен дъжд, в резултат на което няколко къщи бяха наводнени.
Имаше и свличане на земна маса, което наложи да дойде фанрома, която да разчисти.
Хората са бедни и се нуждаят от помощ, макар и малка. Предложението на г-н
Карамехмедов е да отпуснем по 100 лева еднократна финансова помощ, за да си покрият
някои от най-належащите разходи по разчистване на имотите им.
Разисквания по шеста точка от дневния ред не бяха направени.
По седма точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Следващата докладна
записка е от Невена Георгиева, която касае изменението и допълнението на нашата
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Наредба № 7. На първо място г-жа Георгиева ни предлага да изменим чл. 5, ал. 2 и 3, като
те добият вида:
“(2) При продажба или отдаване под наем на имоти, които се намират на
територията на дадено населено място, 50 % от средствата се привеждат по сметка на
съответното кметство, което задължително ги използва за изпълнение на дейности от
местно значение.
(3) Кметовете на кметства или определени от тях служители се включват в състава
на комисиите по провеждането на търговете или конкурсите, с цел продажба или отдаване
под наем на имоти, които се намират на територията на съответното населено място.”
На следващо място се предлага чл. 29, ал. 1, т. 4 да бъде изменена, като цената за
лекарските кабинето за първа и втора зона да бъде съответно 2.00 лева и 1.80 лева за кв. м.,
а за кабинетите по дентална медицина за първа и втора зона – съответно 2.00 лева и 1.80
лева за кв. м.
Аз лично съм съгласен с промяната на чл. 5, ал. 2 и 3, но за промяната на чл. 29 – не.
След като се намали така цената в този вид, 10 % от тази сума е недопустимо да се
заплаща.
В разискванията по седма точка взеха участие:
1. Велико Великов: Не виждам какъв е проблемът и защо се налага да правим тази
промяна за цената на лекарските кабинети. В село Баниска, лекарят, който ползва
помещенията си плаща редовно сметките без да се оплаква. И така цената не е висока.
По осма точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Докладната записка е
във връзка с изменението на решение взето на предходни заседания на Общинския съвет. С
Решение № 735/05.08.2010 г. през месец октомври 2010 г. Община Две могили е сключила
договор за кредит със СИБАНК ЕАД – Русе за финансиране на разходите по спечелени
проекти по оперативните програми. По-късно с Решения № 899/18.02.2011 г. и №
1078/20.09.2011 г. първоначалното решение е било променено като е бил удължен срокът за
погасяване на заема до 30.04.2012 г.
Проектът „Модерна и ефективна администрация в община Две могили” по
Оперативна програма „Административен капацитет” е приключил на 12.12.2010 г. Поради
забавяне верифицирането на разходите и възстановяването на средствата са подписани
няколко анекса за удължаване срока на договора за безвъзмездна помощ. Верификацията
на разходите в размер на 50512 лв. ще стане след извършване на проверка по окончателния
доклад от Управляващия орган през месец октомври 2012 г..
Проектът „Организирана на исторически възстановки от ученици на две
трансгранични общини Две могили и Кълъраш и презентиране на спектаклите пред
обществеността” по програма Трансгранично сътрудничество България Румъния 2007 –
2013 г. Е приключил на 29.09.2011 г. Верифицирането на направените разходи ще стане
след извършване на проверка през месец юни от Управляващия орган. Очакваме да ни
бъдат възстановени 127129 лв.
Поради тези причини предлагам да подкрепим предложението на Кмета на
Общината да бъде удължен срокът за погасяване на заема към СИБАНК.
Разисквания по осма точка не бяха направени.
След приключване на разискванията, комисията прие следните

С Т А Н О В И Щ А:
1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Емине Раимова Илиязова в размер на 250 лева за раждане на второ
дете.
2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Петя Венелинова Великова в размер на 100 лева за раждане на първо
дете.
3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Цвятко Дончев Атанасов в размер на 125 лева.
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4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Стойка Георгиева Раднева в размер на 150 лева.
5. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Събка Миленова Димова в размер на 100 лева.
6. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие за бъде отпусната еднократна
финансова помощ на пострадали от проливния дъжд на 20.04.2012 г.
7 Комисията с 3 (три) гласа „за” 2 (два) гласа „Против” и 1 (един) глада
„Въздържал се” 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 с имоти и вещи – общинска собственост в Община
Две могили, област Русе.
8. Комисията с 5 (пет) гласа „за” и 1 (един) гласа „Въздържал се” дава
съгласието си да бъде изменено Решение № 735/05.08.2010 г. на Общински съвет.
Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 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)

Председател на комисията:
______________ (Т. Василева)

Секретар на комисията:
_____________ (М. Адям)

