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

ПРОТОКОЛ
№ 27
Днес, на 15.03.2013 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.
7. 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 Докладна записка от Николай Христов с вх. № 89/11.03.2013 г.,
относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2013 година, представен с Докладни
записки вх. № 42/07.02.2013 г. и № 72/26.02.2013 г.
2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 105/11.03.2013 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Цветелина Станиславова Ангелова,
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Йоан Владимиров Димитров.
3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 106/11.03.2013 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Исмигюл Джевдетова Юсеинова,
живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Алиса Юсеинова Зейнелова.
4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 107/11.03.2013 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Кристина Евгениева Янкова,
живееща в село Бъзовец за раждане на първо дете – Елина Ивелинова Янкова.
5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 109/11.03.2013 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Емне Иса Мехмедова, живееща в
село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 57.
6. Разглеждане на Докладна записка от Група на Общински съветници от ПП „ГЕРБ” с
вх. № 110/11.03.2013 г., относно: Изменение на Решение № 71 по Протокол № 5/27.01.2012 г.
По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Постъпила е докладна
записка, отново за приемане на бюджета на Общината за 2013 година. Предлагам ви този път
да го приемем, но след като се направят следните промени:
1. В таблицата по т. 5 от Решението, в т. 5.2. – Лимитът за представителни разходи да
бъде променен от 10 000 лева на 5 000 лева, съответно за Кмет на Община – 2 500 лева и за
Председател на Общински съвет – 2 500 лева. Сумата да бъде отразена в Приложение 2, като
бъдат намалени с 5 000 лева разходите в параграф 10-15 – материали и същата сума бъде
прехвърлена в параграф 52-00, като към 121 991 лева се добавят тези 5 000 лева или общата
сума да стане 126 991 лева във функция 7 параграф 52-00 – „Придобиване на ДМА за
закупуване на съоръжения за детска площадка в централен парк Две могили” в колони 3 и 6.
2. В таблицата по т. 8 от решението – намалява числеността на общинска
администрация от 54 броя на 50 броя. В местни дейности „Отбрана” бройките да бъдат
намалени от 7 на 5 броя. Средствата за брутни трудови възнаграждения на „Отбрана” от
29 766 лева да бъде коригирана на 24 866 лева, като сумата от корекцията, която е 4 900 лева
бъде отразена по следния начин: Приложение 2, ІV – Разходи за местни дейности, параграф 1
– Заплати сумата от 276 611 лева да бъдат намалени с 4 900 лева или общата сума за заплати
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да стане 271 711 лева. В ІV – Разходи за местни дейности, параграф 51-00 – Основен ремонт
на ДМА да се добави сумата от 4 900 лева или сумата от 253 398 лева да стане 258 298 лева.
Корекцията да бъде отразена в приложение 4 – функция 7 да се допълни с „Основен ремонт на
централен парк Две могили” в колона 3 и 6 да бъде отразена сумата от 4 900 лева.
Разисквания по първа точка не бяха направени.
По втора точка от дневния ред докладва Велико Великов: Въпросната докладна
записка касае отпускането на еднократна финансова помощ на г-жа Ангелова за раждане на
първо дете. Всички необходими документи са подадени в срок и са пълни, поради което ви
предлагам на г-жа Ангелова да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на
200 лева.
Разисквания по втора точка не бяха направени.
По трета точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Въпросната докладна
записка касае отпускането на еднократна финансова помощ на г-жа Юсеинова за раждане на
второ дете. Всички необходими документи са подадени в срок и са пълни, поради което ви
предлагам на г-жа Юсеинова да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на
250 лева.
Разисквания по трета точка не бяха направени.
По четвърта точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Въпросната докладна
записка касае отпускането на еднократна финансова помощ на г-жа Янкова за раждане на
първо дете. Всички необходими документи са подадени в срок и са пълни, поради което ви
предлагам на г-жа Янкова да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200
лева.
Разисквания по четвърта точка не бяха направени.
По пета точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Въпросната докладна
записка касае отпускането на еднократна финансова помощ на г-жа Мехмедова. Тя е във
връзка с постъпилата молба на Емне Иса Мехмедова, живееща в село Бъзовец. В нея тя
твърди, че е болна от паркинсон тежка форма, като в следствие на това са и правени две
операции от дискова херния и движението и е много затруднено. Съпругът и Мехмед Хасанов
Мехмедов е безработен. Положението им наистина е тежко и ви предлагам да отпуснем
еднократна финансова помощ на г-жа Мехмедова в размер на 50 лева.
Разисквания по пета точка не бяха направени.
По шеста точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Внесената докладна
записка е от групата на Общинските съветници от ПП „ГЕРБ” и касае изменение на Решение
№ 71 по Протокол № 5/27.01.2012 г. Става въпрос за определяне размера на основното
месечно възнаграждение на Кмета на Общината. Мотивите, които се изтъкват за това са
следните:
1. Една цяла пропиляна година, без привлечени външни инвестиции и липса на
спечелени европроекти, а спечелените преди този мандат проекти по мерки 321 и 322 са все
още нереализирани.
2. До този момент общинските съветници и гражданите на общината все още не са
запознати с Програмата за управление на кмета на Община Две могили, което води до пълно
затъмнение относно приоритетите на кмета за управление на общината през този мандат.
3. Планираните приходи за 2012 година в Бюджета на Общината не са изпълнени с
триста хиляди лева, а изгледите за 2013 година, на база предложеният ни Бюджет са също
неоптимистични, което ще доведе в края на тази година до нарастване на задълженията.
4. Оценката на МФ за финансова стабилност на общините, нареди нашата община на
по-задно място в сравнение с 2011 година.
5. В общината се наложи тоталитарният метод на управление, което потъпка
демократичните принципи на публичност и прозрачност. Това доведе до дезорганизация в
работата на общинската администрация, невъзможност за развитие на нейния потенциал и
липса на екипност в работата на служителите от общинската администрация.
Разисквания по шеста точка не бяха направени.
След приключване на разискванията, комисията прие следните

С Т А Н О В И Щ А:
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1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема бюджета на Община Две могили за
2013 година, представен с Докладни записки вх. № 42/07.02.2013 г. и № 72/26.02.2013 г.с
промените, които предложи г-жа Василева.
2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Цветелина Станиславова Ангелова в размер на 200 лева за раждане на
първо дете.
3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Исмигюл Джевдетова Юсеинова в размер на 250 лева за раждане на
второ дете.
4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Кристина Евгениева Янкова в размер на 200 лева за раждане на първо
дете.
5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Емне Иса Мехмедова в размер на 50 лева.
6. Комисията с 5 (пет) гласа „за”, 1 (един) глас „против” и 1 (един) глас
„въздържал се” приема Изменение на Решение № 71 по Протокол № 5/27.01.2012 г.
Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 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)

