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

ПРОТОКОЛ
№ 19
Днес, на 27.08.2012 г. от 15.00 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. Велико Димитров Великов – член.
4. Светлозар Милчев Донев – член.
5. Боян Симеонов Иванов – член.
Отсъстват: 1. Теодор Атанасов Андреев – член.
2. Невена Димитрова Георгиева – член.
В работата на Комисията участие взе Христина Димитрова Ефтимова – Председател на
Общинския съвет.
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни пречки,
единодушно приехме следния дневен ред:

1. Разглеждане на Отчет от Николай Христов с вх. № 372/06.08.2012 г., относно:
Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския
дълг за второто тримесечие на 2012 година на Община Две могили.
2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 373/06.08.2012 г.,
относно: Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината и на Председателя на
Общинския съвет.
3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 386/17.08.2012 г.,
относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две
могили за периода 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г.
4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 388/20.08.2012 г.,
относно: Поемане на общински дълг под формата на финансов лизинг за закупуване на
автомобил.
5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 390/21.08.2012 г.,
относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно
ползване „Друга посевна площ” в землището на село Могилино.
6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 394/21.08.2012 г.,
относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 31.08.2012 г. и актуализация на
плана на капиталовите разходи за 2012 г.
7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 395/23.08.2012 г.,
относно: Осигуряване на дърва за огрев на общински и обществени учреждения за
отоплителен сезон 2012-2013г и определяне на продажна цена на дърва за огрев за
населението на Община Две могили.
8. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 399/24.08.2012 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ралица Любомирова Страхилова,
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Микаел Станиславов Станчев.
9. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 401/24.08.2012 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Надежда Диянова Йорданова,
живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Магдалена Емилова Йорданова.
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10. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 403/24.08.2012
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ерджан Мехмедов Мюймюнов,
живеещ в село Бъзовец, на улица „Васил Друмев” № 82.
11. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 404/24.08.2012 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Галина Иванова Цветанова, живееща
в село Баниска , на улица „Александър Стамболийски” № 23.
12. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 405/24.08.2012 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Янка Асенова Яшкова, живееща в
град Две могили , на улица „Върбан войвода” № 1.
По първа точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Постъпила е докладна
записка от Кмета на общината, относно приемане на отчет за изпълнението на бюджета на
Общината. Отново ни се представя отчет, в който няма яснота по изпълнението на бюджета
по кметства по населените места, училища, Читалище и т.н. Това е затруднение за нас, тъй
като няма как да се ориентира общинският съветник колко от планираните приходи по
кметства са изпълнени и колко средства са дадени на кметствата за разходи. Също така няма
съпоставка между неразплатените задължения за миналата година за същия период и
неразплатените задължения към момента. Така или иначе предлагам да приемем отчета.
В разискванията по първа точка участие взеха:
1. Светлозар Донев: Още при приемането на бюджета направих изказване, с което
заострих вниманието на кмета във връзка с това, че са планирани малко разходи за външни
услуги, за което той каза, че средствата са достатъчни. Но така представения отчет говори за
това, че наистина тези разходи са недостатъчни и е необходимо да се направи корекция за
следващото полугодие.
По втора точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Това е рутинна
докладна, мисля че няма какво да се обсъжда по нея. Предлагам ви да приемем
предложението.
Разисквания по втора точка не бяха направени.
По трета точка от дневния ред докладва Велико Великов: Освен че е даден отчет за
изпълнението на бюджета на Общинския съвет, в него има и графа, която дава планираните
средства за второто полугодие на 2012. Въпросът ми е средствата, които са остатък от
планираните заплати на общинските съветници ще могат ли да се използват по друг
параграф?
В разискванията по трета точка участие взеха:
1. Христина Ефтимова: При проведен разговор с г-жа Андреева – Директор дирекция
„ФСД и управление на собствеността”, единствената възможност за използване на средствата
от остатъка от заплатите е те да бъдат прехвърлени в параграф „Представителни разходи”,
като материали и външни услуги.
2. Татяна Василева: Предлагам ви да приемем така предложеният отчет за
изпълнението на бюджета на общинския съвет.
По четвърта точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: За мен има
допусната грешка в процедурата за закупуване на автомобил, защото от сайта на Общината
разбирам, че е проведен търг за закупуване на автомобил и в случая какъв е смисъла да
вземаме решение при свършен факт.
В разискванията по четвърта точка участие взеха:
1. Татяна Василева: Аз считам, че към докладната след като има проведен търг
трябваше да имаме и точно за какъв вид автомобил става въпрос. Необходимо е да поканим
служител от Дирекция „ФСД и управление на собствеността”, за да ни даде по-ясна представа
какво ще се купува.
По време на разискването на тази точка бе поканена г-жа Мария Андреева Директор дирекция „ФСД и управление на собствеността”, която даде информация,
относно марката на автомобила и параметрите.
2. Боян Симеонов: Смятам, че с подобни параметри може да се закупи автомобил и на
по-ниска стойност. Разбира се, че няма да е марка Тойота, но при всички случаи ще бъде
сносен автомобил.
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По пета точка от дневния ред докладва микерям Адям: За мен няма проблем да
бъде приета докладната записка. Мисля, че сме си в пълното право да вземем това решение.
Предлагам ви да подкрепим предложението.
Разисквания по пета точка не бяха направени.
По шеста точка от дневния ред докладва Татяна Василева: И тук държа да
отбележа, че промяната на бюджета на общината за второто полугодие на 2012 г. би следвало
да бъде дадена на общинските съветници не само по параграфи, но и с отделни справки какво
и с колко се променя в бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни средства.
По принцип съм „За” приемането на предложението.
В разискванията по шеста точка участие взеха:
1. Боян Симеонов: В предложените промени по бюджета никъде не срещнах
обещаните от Кмета на Общината 2 000 лева за направа на водопровод на гробищните
паркове на село Баниска, за което предлагам в раздел Местни дейности на стр. 5 по перото на
обреден дом да бъде записано Придобиване на ДМА – 2 000 лева, като за балансиране същите
2 000 лева се отразят със знак минус като резерв.
2. Светлозар Донев: Съгласни сме с предложението, което направи колегата
Симеонов.
По седма точка от дневния ред докладва Велико Великов: Нямаме никакви
забележки. Цената на дървата спрямо миналата година се увеличава с 3 лева, но това е
напълно нормално с оглед икономическата обстановка в страната. Да се приеме
предложението.
Разисквания по седма точка не бяха направени.
По осма точка от дневния ред докладва Татяна Василева: По отпускането на
еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на Ралица Любомерова, предлагам да
отпуснем 100 лева, тъй като бащата на детето е с постоянен и настоящ адрес в град Борово.
Разисквания по осма точка не бяха направени.
По девета точка от дневния ред докладва Татяна Василева: По отношение на
отпускането на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете на Надежда Диянова,
предлагам да и бъде отпусната помощ в размер на 250 лева, тъй като всички необходими
изисквания по наредбата са спазени.
Разисквания по девета точка не бяха направени.
По десета точка от дневния ред докладва Татяна Василева: По тази докладна
записка ви предлагам да отпуснем еднократна финансова помощ на Ерджан Мехмедов в
размер на 200 лева.
Разисквания по десета точка не бяха направени.
По единадесета точка от дневния ред докладва Татяна Василева: По тази докладна
записка ви предлагам да отпуснем еднократна финансова помощ на Галина Цветанова в
размер на 200 лева.
Разисквания по единадесета точка не бяха направени.
По дванадесета точка от дневния ред докладва Татяна Василева: По тази докладна
записка ви предлагам да отпуснем еднократна финансова помощ на Янка Асенова в размер на
100 лева.
Разисквания по дванадесета точка не бяха направени.
След приключване на разискванията, комисията прие следното

С Т А Н О В И Щ Е:
1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отдаден под наем
„Рибарник” имот № 000242 на Община Две могили в землището на село Кацелово, като в
решението се направят промените, които предложи Боян Симеонов.
2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъдат отдадени под наем
“Рибарник” имот № 026001 и „Рибарник” № 027001 на Община Две могили в землището на с.
Пепелина с промените, които направи г-н Симеонов.
3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъдат отдадени под аренда
имот № 013016 и имот № 072001 на Община Две могили в землището на село Пепелина за
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създаване и отглеждане на трайни насаждения, като наемната цена се промени от 8 лева на
10 лева за ІX – та категория на земята.
Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа.
Подписали протокола:
1. ……………….......…
(Татяна Д. Василева)

4. ………………….......
(Велико Д. Великов)

2. …………………......
(Микерям К. Адям)

5. ………………......…
(Боян С. Иванов)

3. ………………….........
(Невена Д. Георгиева)

6. ………………......…..
(Светлозар М. Донев)

7. ………………......…..
(Теодор Ат. Андреев)

Председател на комисията:
______________ (Т. Василева)
Секретар на комисията:
_____________ (М. Адям)

