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

ПРОТОКОЛ
№ 21
Днес, на 19.10.2012 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.
6. Невена Димитрова Георгиева – член.
Отсъства: Теодор Атанасов Андреев – 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 Заявление от Айше Хасанова Ислямова с вх. № 443/15.10. 2012 г. за
отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете.
2. Разглеждане на Заявление от Богослава Ангелова Иванова с вх. № 448/16.10.2012 г.
за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете.
3. Разглеждане на Заявление от Ренгинар Ниазиева Мехмедова с вх. № 449/17.10.2012
г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете.
4. Разглеждане на Молба от Елмаз Амишева Сюлейманова с вх. № 451/17.10.2012г. за
отпускане на еднократна финансова помощ.
5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 452/17.10.2012 г.,
относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя,
стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на село Пепелина, Община Две могили.
6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 463/19.10.2012 г.,
относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи,
стопанисвани по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на село Острица, Община Две могили.
По първа точка от дневния ред докладва Велико Великов: Постъпило е Заявление
от Айше Хасанова Ислямова от град Две могили за отпускане на еднократна финансова
помощ за раждане на първо дете. Всички необходими документи са редовни и представени в
срок с изключение на това, че бащата на детето не е жител на нашата община Съгласно
изискванията на Наредба № 10, това заявление следва да бъде уважено на 50 %.
В разискванията по първа точка участие взеха:
1. Светлозар Донев: Съгласен съм с колегата Великов и предлагам на г-жа Ислямова
да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 100 лева за раждане на първо
дете.
По втора точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Следващото заявление
за еднократна помощ за раждане на дете е на Богослава Ангелова Иванова от село Баниска.
Представени са всички необходими документи за отпускане на помощта. От предоставената
ни справка от общинската администрация е видно, че бащата е с постоянен и настоящ адрес в
град Русе. По тази причина, и тази молба следва да бъде уважена, но на 50 %, тъй като бащата
не е жител на нашата община. Предлагам на г-жа Иванова да и бъде отпусната еднократна
финансова помощ в размер на 100 лева за раждане на първо дете.
Разисквания по втора точка не бяха направени.

2
По трета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Следващото Заявление
отново е за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. То е
подадено от Ренгинар Ниазиева Мехмедова, която е приложила всички необходими
документи. Документите са редовни с изключение на това, че бащата на детето е с едресна
регистреция в град Пловдив, поради което предлагам заявлението да бъде уважено, като на гжа Мехмедова да и бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100 лева за раждане на
първо дете.
Разисквания по трета точка не бяха направени.
По четвърта точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Следващата молба е
подадена от Елмаз Амишева Сюлейманова от с. Чилнов. В нея тя пише, че е майка на седем
деца, като последното родено на 07.08.2012г. е с вродени увреждания. Тъй като се налага да
бъдат направени изследвания на детето в болница в гр. София са й нужни средства, които
няма, тъй като двамата със съпруга си са безработни. Тъй като става въпрос да се помогне на
дете Комисията по „Здравеопазване и социална политика” е излязла със становище молбата да
бъде уважена. Поради тази причина ви предлагам да отпуснем еднократна финансова помощ в
размер на 200 лева, като сумата да бъде получена от кмета на кметство село Чилнов, който да
отговаря тя да бъде използвана по предназначение.
Разисквания по четвърта точка не бяха направени.
По пета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Постъпила е докладна
записка за отдаване под наем на имот в землището на село Пепелина. Имотът е с начин на
трайно ползване “Нива” с площ от 15.218 дка, категория ІV. Предлага се имотът да бъде
отдаден под наем за срок от шест години, като началната цена при провеждането на
публичния търг с явно наддаване е в размер на 304.36 лева. Смятам, че тази цена е твърде
ниска и предлагам имотът да бъде отдаден под наем при начална цена за провеждането на
търга в размер на 532.63 лева.
Разисквания по пета точка не бяха направени.
По шеста точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Следващата докладна
записка отново е за отдаване под наем на 96 имота в землището на село Острица. Имотите са с
начин на трайно ползване “Друга посевна площ”, стопанисвани по реда на чл. 19 от Закона за
собствеността и ползването на земеделската земя. Тези имоти са били отдадени под наем на
земеделски производители за срок от три години, който срок изтича този месец.
Предложението на кмета на общината е имотите да бъдат отдадени под наем за срок от три
години при годишна наемна цена за земеделската земя на декар да бъде равна на отпуснатата
субсидия от Областна разплащателна агенция на Държавен фонд “Земеделие”, което се
равнява на 25.50 лева за декар според субсидията отпусната за 2011 година. Моето
предложение е началната годишна наемна цена при провеждането на търга с явно наддаване
да бъде в размер на 40 лева на декар.
Разисквания по шеста 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 Айше Хасанова Ислямова в размер на 100 лева за раждане на първо дете.
2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Богослава Ангелова Иванова 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 Ренгинар Ниазиева Мехмедова в размер на 100 лева за раждане на първо
дете.
4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Елмаз Амишева Сюлейманова в размер на 200 лева.
5. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде проведен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ
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в землището на село Пепелина, Община Две могили, като началната наемна цена бъде в
размер какъвто предложи Боян Симеонов.
6. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде проведен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, стопанисвани по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ
в землището на село Острица, Община Две могили, като началната годишна наемна цена бъде
в размер какъвто предложи Татяна Василева.
Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа.
Подписали протокола:

1. ……………….......…
(Татяна Д. Василева)

4. ………………….......
(Боян С. Иванов)

2. …………………......
(Микерям К. Адям)

5. ………………......…
(Светлозар М. Донев)

3. ………………….........
(Велико Д. великов)

6. ………………......…
(Невена Д. Георгиева)

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

