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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 22 

 

Днес, на 15.11.2012 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 Марияна Атанасова Бонева с вх. № 499/16.11.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

2. Разглеждане на Молба от Емилия Цанева Петрова с вх. № 467/24.10.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

3. Разглеждане на Молба от Димитър Данаилов Асенов с вх. № 468/24.10.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 482/15.11.2012 г., 

относно: Изменение на Приложение 7.2. от т. 8 на Решение № 93, взето на заседание на 

Общински съвет с Протокол № 6/15.02.2012 г. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 483/15.11.2012 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., относно педагогическите кадри от Общината, 

които имат право на заплащане на част от транспортните разходи за 2012 г. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 491/15.11.2012 г., 

относно: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост в град Две могили, 

Община Две могили. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 492/15.11.2012 г., 

относно: Отдаване под наем на част от имат частна общинска собственост в село Чилнов, 

Община Две могили. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 503 от 19.11.2012 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Станислав Светославов Савов, 

живеещ в град Две могилии 

По първа точка от дневния ред докладва Велико Великов: Постъпило е Заявление 

от Марияна Атанасова Бонева от село Баниска за отпускане на еднократна финансова помощ 

за раждане на второ дете. Всички необходими документи са редовни и представени в срок, и 

двамата родители са жители на нашата община. Съгласно изискванията на Наредба № 10, това 

заявление следва да бъде уважено на 100 %. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Светлозар Донев: Съгласен съм с колегата Великов и предлагам на г-жа Бонева да и 

бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 250 лева за раждане на второ дете. 

По втора точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Следващата молба е 

подадена от Емилия Петрова свързана с покриването на разходите по извършеното 

погребение на Никола Петров – дългогодишен служител на Общината. Няма какво да 
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коментираме, предлагам да отпуснем еднократна финансова помощ на г-жа Петрова в 

размер на 200 лева. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Следващата молба е 

подадена от Димитър Данаилов от село Бъзовец. В нея той твърди, че е болен от паркинсонова 

болест, като ежемесечно лекарствата, които трябва да си купува са в размер на 80.90 лева. 

Предлагам да му отпуснем еднократна помощ в размер на 80 лева. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Постъпила е 

докладна записка от Кмета на Общината, относно настъпили промени в състава на 

второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, които промени налагат промяна в 

списъка на специалистите, имащи право на заплащане на част от ранспортните разходи. 

Предлагам към проекта за решение да се добави нова точка 1.5. с текста „Решението влиза в 

сила от 01.11.2012 година”. Освен това, не съм сигурен, че са спазени за г-жа Илина Маринова 

Манолова разпоредбите на чл. 29, ал. 1, т. 2 от Постановление на Министерския съвет № 367 

от 29.12.2011 г., т.е. не е изискана информация от Агенцията по заетостта, от която да е видно, 

че в Дирекция „Бюро по труда” – град Бяла, филиал град Две могили, към настоящата дата 

няма регистрирани лица със специалност, изискваща се по длъжностната характеристика на г-

жа Манолова. Предлагам на заседанието на Общинския съвет да обърнем внимание на това. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Следващата докладна 

записка касае изменение на Приложение 7.1. от т. 8 на Решение № 93, взето на заседание на 

Общински съвет с Протокол № 6/15.02.2012 г., относно педагогическите кадри от Общината, 

които имат право на заплащане на част от транспортните разходи за 2012 г. Това се налага, 

тъй като до Кмета на Общината има входирана докладна записка от г-жа Елка Маринова – 

Директор на СОУ „Св. св. Кирил и Методий” град Две могили, в която се казва, че има 

настъпили промени с списъчния състав на педагогическия персонал, считано от 17.09.2012 г. 

Становището на комисията е да се приеме предложението със същата забележка, както по 

предходната докладна – да се изисква информация от Агенцията по заетостта, от която да е 

видно, че в Дирекция „Бюро по труда” – град Бяла, филиал град Две могили, към настоящия 

момент няма регистрирани лица със специалността, което се изисква. И тук също да се добави 

нова т. 1.2. с текста „Решението влиза в сила от 01.11.2012 г.” 

Разисквания по пета точка не бяха направени. 

По шеста точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Следващата докладна 

записка касае отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост в град Две 

могили, Община Две могили. Имотът е собственост на Община Две могили по Акт за 

публична общинска собственост № 3509 от 27.02.2012 година на Кмета на Община Две 

могили, представляващ четириетажна масивна сграда за образование, с площ от 1 016 

квадаратни метра – СОУ “Св.Св.Кирил и Методий” град Две могили. С договор № 272 от 

01.10.2007г. е отдадена под наем търговска площ от 1 (един) кв.м. находяща се на първи етаж 

след влизане в сградата, в дясно за поставяне на монетен апарат за топли напитки 

(кафеавтомат). Поради изтичане на договора, следва да се проведе нова процедура за отдаване 

под наем. Предлагам да подкрепим докладната, като за начална цена при провеждане на търга 

да бъде приета базисната месечна наемна цена от 40 лева за недвижими имоти, отредени за 

преместваеми съоръжения, първа зона, съгласно чл. 29, ал. 1, т. 12, от Наредба № 7 за реда на 

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. 

Разисквания по шеста точка не бяха направени. 

По седма точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Следващата докладна 

записка отново касае отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост в село 

Чилнов, Община Две могили. Имотът е собственост на Община Две могили по Акт за частна 

общинска собственост № 396 от 13.09.2005 година на Кмета на Община Две могили, 

представляващ едноетажна масивна сграда - бивша “Фурна” строена 1987 г., с площ от 216 

(двеста и шестнадесет) квадратни метра, състояща се от общо три помещения, находяща се в 
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УПИ ХVІ (шестнадесет римски) в кв.10 (десет) по плана на с. Чилнов,община Две могили по 

ул.”Г.Димитров”, при граници и съседи: север – УПИ Х-91, изток- УПИ ІХ-“Кметство и 

поща”, юг- улица “Г.Димитров. Постъпило е заявление с Вх. № 4747/23.10.2012г. от 

“Агроактив” ЕООД град Русе, с което те проявяват интерес за наемане на функционално 

обособена част от 27 кв.м., със самостоятелен вход откъм улица “Г.Димитров” за офис. 

Предлагам да подкрепим предложеният ни проект за решение. 

Разисквания по седма точка не бяха направени. 

По осма точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Настоящата докладна 

записка е във връзка с обявена дарителска кампания за младежа Станислав Светославов Савов 

от град Две могили. Многократните опити на семейството му да получи средства от Фондът 

„За лечение на деца в чужбина”, се оказват несполучливи. През това време Станислав 

навършва 19 години и няма възможност за отпускане на средства от този фонд, а в същото 

време той има нужда от точна епикриза, каквато до момента не му е поставена. В Германия 

има клиника, която се е наела да направи прецизни биохимични и генетични изследвания, но 

за тази цел са необходими 6 070 евро, сума, която е непосилна за семейството му. Предлагам 

да подкрепим докладната, като отпуснем еднократна финансова помощ в размер на 200 лева. 

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 Марияна Атанасова Бонева 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 Емилия Цанева Петрова в размер на 200 лева. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ на Димитър Данаилов Асенов в размер на 80 лева. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде изменено Приложение 7.2. 

от т. 8 на Решение № 93, взето на заседание на Общински съвет с Протокол № 6/15.02.2012 г. 

5. 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. 

6. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отдаден под наем на част 

от имот частна общинска собственост в град Две могили, Община Две могили. 

7. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отдаден под наем на част 

от имот частна общинска собственост в село Чилнов, Община Две могили. 

8. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ на Станислав Светославов Савов в размер на 200 лева. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
  

Подписали протокола: 
 

1. ……………….......…  2. …………………......  3. …………………......... 
                          (Татяна Д. Василева)                            (Микерям К. Адям)                             (Велико Д. великов)            

 

4. ………………….......  5. ………………......…  6. ………………......…  
                          (Боян С. Иванов)        (Светлозар М. Донев)        (Невена Д. Георгиева)  

 

 

Председател на комисията: 
        

 

______________ (Т. Василева) 
 

Секретар   на   комисията: 
        

 

_____________ (М. Адям) 


