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

ПРОТОКОЛ
№ 28
Днес, на 16.04.2013 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. № 146/15.04.2013 г.,
относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 30.04.2013 г. и актуализация на
плана за капиталовите разходи за 2013 г.
2. Разглеждане на Докладна записка от Александър Иванов с вх. № 150/15.04.2013 г.,
относно: Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили и Годишен
финансов отчет за 2012 г. (баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци и
отчет за собствения капитал).
3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 154/15.04.2013 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Алиме Раамиева Моллова, живееща в
град Две могили за раждане на първо дете – Юсеин Нуриев Юсеинов.
4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 155/15.04.2013 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Искра Събева Великова, живееща в
село Баниска за раждане на трето дете – Ивайла Николаева Великова.
5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 159/15.04.2013 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Атидже Гюлведин Наим, живееща в
град Две могили за раждане на първо дете – Ясмин Махмудова Исуфова.
6. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 165/19.04.2013 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Нора Валериева Атанасова, живееща
в град Две могили, на улица „Радецки” № 14.
По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Постъпила е докладна
записка, отново промени по бюджета на Община Две могили към 30.04.2013 г. и актуализация
на плана за капиталовите разходи за 2013 г.
Съгласно изискванията на чл. 30, ал. 1 и ал. 7 от Постановление № 1 от 9 януари 2013 г.
за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.. в бюджета на
Община Две могили разходите за СБКО във всички дейности бяха планирани в параграф 1091 от Единната бюджетна класификация за 2013 г. Начинът на изразходването на тези
средства се решава на общо събрание на работниците и служителите. В тази връзка се
прилагат разпоредбите на чл. 30, ал. 7 от горецитираното Постановление и се налага корекция
на бюджетите на всички разпоредители с бюджетни кредити. Средствата за СБКО се
получават от работниците и служителите във вид на възнаграждение и ще се отчитат в
параграф 02-05. Друго основание за корекция на бюджета на общината са постъпилите
докладни записки от Център за обществена подкрепа – за прехвърляне на 200 лева от
параграф 10-15 Материали, в параграф 10-12 Медикаменти и от ОП „Обществено хранене” за
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прехвърляне на 400 лева от Дейност „Др.дейности по културата”, параграф 10-15, в Дейност
„Домашен социален патронаж”, параграф 02-08 за изплащане на обезщетение на напускащ
служител. Налага се и разместване на параграфи в рамките на Дейност ”Международни
проекти и споразумения” в изпълнение на дейностите по Проект „Активни граждани в
контекста на Европейската общност” на Програма „Коменски”, осъществяван от Общинска
администрация Две могили от 2011 г. до 2013 г.
Актуализацията на плана за капиталовите разходи се налага, тъй като е постъпила
втората част от трансфера от ПУДООС за изграждане на детска площадка в село Баниска в
размер на 4 898 лева. Предлагам ви предложеният проект за решение да бъде приет.
Разисквания по първа точка не бяха направени.
По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпила е информация
за дейността на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили и Годишния финансов отчет за
2012 г. През 2012 година приходите от дейността на фирмата възлизат на 242 хил. лева, от
които продажба на стоки 5 хил. лева, приходи от услуги 228 хил. лева и др. приходи 9 хил.
лева. Разходите за дейността възлизат на 228 хил. лева. Печалбата на фирмата за 2012 година
е в размер на 4 хил. лева, като е внесен данък печалба 400 лева и чистата печалба е 3 600 лева.
Становището на комисията е информацията да бъде приета, но нека управителят на фирмата
ни каже предвижда ли някакво развитие на фирмата, а именно разширяване на дейността на
предприятието с минимално облагане на парични средства. Предлагам ви да приемем
предложената ни информация.
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 Моллова за раждане на
първо дете. Всички необходими документи са подадени в срок и са пълни, поради което ви
предлагам на г-жа Моллова да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200
лева.
Разисквания по трета точка не бяха направени.
По четвърта точка от дневния ред докладва Велико Великов: Въпросната докладна
записка касае отпускането на еднократна финансова помощ на г-жа Великова за раждане на
трето дете. Всички необходими документи са подадени в срок и са пълни, поради което ви
предлагам на г-жа Великова да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на
300 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 Наим за раждане на първо
дете. Всички необходими документи са подадени в срок и са пълни, поради което ви
предлагам на г-жа Наим да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200
лева.
Разисквания по пета точка не бяха направени.
По шеста точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Постъпила е молбата на
Нора Валериева Атанасова, живееща в град Две могили, на улица „Радецки” № 14. В нея тя
твърди, че е майка на Северин Юлиянов Христов, който е болен от детска церебрална
парализа. До момента са му извършени множество оперативни интервенции, но през
предстоящия месец му предстои още една, за която се налага семейството да пътува до град
Пловдив. Самата операция се поема от Фонд за лечение на деца, но разходите за път и спане
са на стойност около 400 лева, с които те не разполагат. Освен това детето се нуждае
ежемесечно от памперси, лекарства и храна, средствата за които са на стойност около 400
лева. Майката не работи, тъй като се налага да се грижи за детето си, което е със 100 % степен
на увреждане с чужда помощ. Предлагам на г-жа Атанасова да и отпуснем еднократна
финансова помощ в размер на 200 лева.
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 Промени по бюджета на Община Две
могили към 30.04.2013 г. и актуализация на плана за капиталовите разходи за 2013 г.
2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информация за дейността на „Черни
Лом 2008” ЕООД, град Две могили и Годишен финансов отчет за 2012 г. (баланс, отчет за
приходи и разходи, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал).
3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Алиме Раамиева Моллова в размер на 200 лева за раждане на първо дете.
4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Искра Събева Великова в размер на 300 лева за раждане на трето дете.
5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Атидже Гюлведин Наим в размер на 200 лева за раждане на първо дете.
6. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Нора Валериева Атанасова в размер на 200 лева.
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)

