1

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

ПРОТОКОЛ
№ 15
Днес, на 14.06.2012 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 Докладна записка от Николай Христов с вх. № 256/06.06.2012 г.,
относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 5 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и
юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе.
2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 269/12.06.2012 г.,
относно: Изменение на Приложение 7.1. от т. 8 на Решение № 93 взето на заседание на
Общински съвет с Протокол № 6/15.02.2012 г.
По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Въпросната докладна
записка касае допълнението на Наредба № 5. Кметът на Общината прави това предложение
тъй като с наше Решение № 162 взето на заседание с Протокол № 8/26.04.2012 г.,
Общинският съвет даде съгласието си Община Две могили да кандидатства с проект по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В
ДОМА” по приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната
икономика”, основна област на интервенция 5.1 „Подкрепа на социалната икономика” по
схема за безвъзмездна финансова помощ. Във тази връзка е необходимо и в Наредба № 5 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на
физически и юридически лица на територията на община Две могили, област Русе да се
добави такса за дейността „Домашен помощник”. Тарифата за определяне на таксата за
услугата е разработена в изпълнение на проект „Помощ в дома”, която е съобразена с
утвърдената методика за изчисляване на потребителксата такса за дейност „Социален
асистент” по национална програма „Асистенти на хора с увреждания”. Предлагам ви да
приемем предложението.
Разисквания по първа точка от дневния ред не бяха направени.
По втора точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Следващата докладна
записка касае изменение на Приложение 7.1. от т. 8 на Решение № 93 по Протокол №
6/15.02.2012 г. Това се налага, поради промяна в съставите на педагогическите колективи
на територията на община Две могили за учебна 2011/2012 година. Няма нищо нередно,
затова ви предлагам да приемем предложеният проект на решение.
Разисквания по втора точка от дневния ред не бяха направени.
След приключване на разискванията, комисията прие следните
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1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Наредба за допълнение на Наредба №
5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни
на физически и юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе.
2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде изменено Приложение
7.1. от т. 8 на Решение № 93 взето на заседание на Общински съвет с Протокол №
6/15.02.2012 г.
Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 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)

