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

ПРОТОКОЛ
№2
Днес, на 19.12.2011 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. Татяна Димитрова Василева – председател.
2. Микерям Кадир Адям – секретар.
3. Невена Димитрова Георгиева – член.
4. Драгомир Дамянов Драганов – член.
5. Боян Симеонов Иванов – член.
6. Светлозар Милчев Донев – член.
Отсъства: Велико Димитров Великов – член.
В работата на Комисията участие взеха Христина Димитрова Ефтимова –
Председател на Общинския съвет и Росица Димитрова – Старши експерт „Бюджет”.
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. № 527/08.12.2011 г.,
относно: Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване,
обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за
2012 г.
2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 530/08.12.2011 г.,
относно: Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили.
3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 532/08.12.2011 г.,
относно: Актуализация на плана на капиталовите разходи и промени по бюджета на
Община Две могили към 31.12.2011 г.
4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 533/09.12.2011 г.,
относно: Приемане на Наредба за изменение и 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.
5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 529/08.12.2011 г.,
относно: Продажба на земеделски земи с начин на трайно ползване „Нива” в землището на
село Кацелово.
По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева:
Постъпила е докладна записка, която касае приемане на изготвена план-сметка за
разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и
поддържане на териториите за обществено ползване за 2012 г. Такава се приема всяка
година месец декември. При изготвяне на план-сметка за разходите по сметосъбиране,
сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за
обществено ползване за 2012 г. са взети предвид някои особености. С изменение на Закона
за управление на отпадъците чл. 71 а и чл. 71 е собствениците на депа са длъжни
ежемесечно да отчисляват средства за закриване и следексплоатационни грижи за
площадката на депото. Средствата се превеждат по сметка на Районната инспекция по
опазване на околната среда и водите. Разходването им става чрез подаване на искане за
извършване на конкретни дейности по закриване или следексплоатационни грижи за
депото. Освен това Община Две могили участва в Регионално сдружение за управление на
отпадъците заедно с общини от региона: Борово, Бяла, Опака, Полски тръмбеш, Ценово.
Всяка от тях участва с годишна целева вноска и членски внос на брой жители. Съгласно

2
решение № 1017/25.07.2011 г. Общински съвет Две могили дава съгласие общината да
осигури собствен финансов принос по проектното предложение „Изграждане на
регионална система за управление на отпадъците в регион Борово/Бяла” в размер на
177 720.97 лв. За 52 % от сумата общината ще кандидатства за отпускане на кредит от
Фонд за органите на местно самоуправление н България ФЛАГ” ЕАД, като вече имаме
получено писмо за подкрепа. Останалата част ще се осигури от такса битови отпадъци през
следващите три години. През 2009 г. Община Две могили сключи договор за финансиране
и безлихвен заем с Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната
среда за създаване на система за сметосъбиране и сметоизвозване в цялата община. По
договора за заем от 185 608.80 лв, общината ще издължава същия от 2011 г. до началото на
2014 г. с месечна погасителна вноска 5 155.80 лв. За 2012 г. дължимата сума по заема е 61
870 лв.
В разискванията по първа точка взеха участие:
1. Невена Георгиева: Щом Кмета е предложил така план-сметката за приемане,
предполагам, че той е обмислил добре нещата. Вижда се че разходите съпоставени с
миналата година са значително по-малко. Предлагам да я приемем.
По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям:
Тук няма какво толкова да се коментира. Постъпила е докладна записка за
подпомагане на деца с изявени дарби на територията на нашата община. Предложените
суми са според нашата Наредба № 13 за подпомагане на такива деца. Комисията по
„Образование” е излязла с положително становище, така че ви предлагам да подкрепим
предложението.
Разисквания по втора точка не бяха направени.
По трета точка от дневния ред думата бе дадена първо на Росица Георгиева,
която подробно запозна членовете на комисията с направените актуализации на плана на
капиталовите разходи и промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2011 г.
В разискванията по трета точка взеха участие:
1. Драгомир Дамянов: Аз имам няколко въпроса към Кмета на Общината, които
искам да се оформят писмено и се сведат до неговото знание. Като цяло сме съгласни с
актуализацията, но за нас това не е толкова важно. По-важно е ни се даде отговор на тези
въпроси. Нека ни се предоставят писмени справки и отчети по следните въпроси:
1. Отчет на финансовите средства, с които Община Две могили участва по проектите
ОПАК, ЛИДЕР, Исторически възстановки?
2. По мярка 322 и 321 бяха спечелени два проекта, от които в Общината бяха
преведени, както следва:
2.1. По проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в село
Могилино, село Помен, село Баниска, село Бъзовец, село Батишница, Община Две могили,
област Русе” сключен между Община Две могили и Държавен фонд „Земеделие” –
Разплащателна агенция са преведени 1 029 113.80 лева.
2.2. По 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”, сключен между Община Две
могили и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция са преведени 2 884 864.40
лева.
Какви средства от тази сума са изплатени по проектите като направени
прадварителни разходи?
Каква е стратегията на общинската администрация за съфинансиране на останалата
част от проектите?
3. По двата нова проекта по ОПАК какви средства сме вложили и какво очакваме да
ни се възставови?
4. Колко са неразплатените капиталови разходи от продажба на ДМА?
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5. Каква част от дадения безлихвен заем на ТД „Черни лом 2008” ЕООД е останала
за възстановяване през 2012 г.?
По четвърта точка от дневния ред докладва Светлозар Донев:
Предложени са изменения и допълнения в Наредба № 5, които са свързани главно с
намаляване размера на таксата битови отпадъци и актуализация на предоставяните
административни услуги на територията на Община Две могили на физически и
юридически лица. Ние приехме план-сметка за разходите по сметосъбиране,
сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за
обществено ползване за 2012 година. Кое налага да се намали таксата в чл. 13 с половин
промил? От къде ще се покрият тези разходи? Но щом Кмета е направил тези предложения
нека ги приемем.
В разискванията по четвърта точка взеха участие:
1. Драгомир Дамянов: Аз имам един въпрос към Кмета на Общината. Кое налага в
чл. 40, ал. 1, т. 18 и т. 19 да се премахне таксата за експресна услуга на пресъставянето на
акт за раждане, граждански брак и смърт въз основа на документи от чужбина и
изпращането на документи до Министерството на правосъдието на граждани за
установяването на наличието на българско гражданство?
По пета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов:
Постъпила е докладна записка за продажба на земеделски земи в землището на село
Кацелово. Нашата група е напълно против тази продажб, тъй като това е богатството на
Общинатаи никой няма право да го продава. Нека земите бъдат отдадени под наем. Да се
обяви търг за отдаването им под наем за по-висока наемна цена.
В разискванията по пета точка взеха участие:
1. Боян Симеонов: Нашата група е на същото мнение. И ние сме напълно против
продажбата на тези земи. Никой не продава на днешно време такива хубави парцели. Още
повече, че те не са наша собственост, а на училището.
След приключване на разискванията, комисията прие следните

С Т А Н О В И Щ А:
1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема план-сметката за разходите по
сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на
териториите за обществено ползване за 2012 г.
2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъдат подпомогнати деца с
изявени дарби на територията на Община Две могили.
3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Актуализацията на плана на
капиталовите разходи и промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2011 г.,
като иска да и бъде представен писмен отговор на следните въпроси:
1. Отчет на финансовите средства, с които Община Две могили участва по проектите
ОПАК, ЛИДЕР, Исторически възстановки?
2. По мярка 322 и 321 бяха спечелени два проекта, от които в Общината бяха
преведени, както следва:
2.1. По проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в село
Могилино, село Помен, село Баниска, село Бъзовец, село Батишница, Община Две могили,
област Русе” сключен между Община Две могили и Държавен фонд „Земеделие” –
Разплащателна агенция са преведени 1 029 113.80 лева.
2.2. По 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”, сключен между Община Две
могили и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция са преведени 2 884 864.40
лева.
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Какви средства от тази сума са изплатени по проектите като направени
прадварителни разходи?
Каква е стратегията на общинската администрация за съфинансиране на останалата
част от проектите?
3. По двата нова проекта по ОПАК какви средства сме вложили и какво очакваме да
ни се възставови?
4. Колко са неразплатените капиталови разходи от продажба на ДМА?
5. Каква част от дадения безлихвен заем на ТД „Черни лом 2008” ЕООД е останала
за възстановяване през 2012 г.?
4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Наредба за изменение и 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.
5. Комисията с 6 (шест) гласа „за” не дава съгласие да бъдат продадени
земеделски земи с начин на трайно ползване „Нива” в землището на село Кацелово.

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа.
Подписали протокола:
1. …………………
(Татяна Д. Василева)

4. …………………
(Драгомир Д. Драганов)

2. …………………
(Микерям К. Адям)

5. …………………
(Боян С. Иванов)

3. …………………
(Невена Д. Георгиева)

6. …………………
(Светлозар М. Донев)

Председател на комисията:
______________ (Т. Василева)

Секретар на комисията:
_____________ (М. Адям)

