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

ПРОТОКОЛ
№ 32
Днес, на 12.08.2013 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. № 290/02.08.2013 г.,
относно: Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината и на Председателя на
Общински съвет Две могили.
2. Разглеждане на Отчет от Николай Христов с вх. № 291/02.08.2013 г., относно:
Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на
общинския дълг за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. на Община Две могили.
3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 296/09.08.2013
г., относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в
Община Две могили за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г.
4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 299/12.08.2013 г.,
относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 31.08.2013 г. и актуализация на
плана за капиталовите разходи за 2013 г.
5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 302/12.08.2013
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ралица Станчева Стойкова,
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Александра Минкова Петрова.
6. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 303/12.08.2013
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Снежанка Рашева Трифонова,
живееща в село Бъзовец, на улица „Димитър Благоев” № 8.
По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Докладната записка
касае изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината и на Председателя на
Общински съвет Две могили. Това се прави на всяко шестмесечие и няма нищо нередно.
Вижда се, че разходите за командировки, които е направил Кметът на Общината са в
размер на 360 лева, а на Председателя на Общинския съвет – в размер на 320 лева.
Предлагам ви да одобрим направените разходи за командировки на кмета и на
председателя на общинския съвет.
Разисквания по първа точка не бяха направени.
По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Кметът на Общината
ни е представил отчет, относно: изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и
фондове и състоянието на общинския дълг за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. на
Община Две могили. Отчетът е доста изчерпателен и аз ви предлагам да го подкрепим.
Разисквания по втора точка не бяха направени.
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По трета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Докладната записка
е във връзка с приемане на Отчета за изпълнението на Бюджета на Община Две могили за
първото шестмесечие на 2013 г. Поради това се внася и информация от Председателя на
Общинския съвет как са изразходвани средствата заложени в бюджета на общинския
съвет за същия период. От отчета се вижда, че имаме едно икономично разходване на
средствата заделени за нуждите на Общинския съвет. Предлагам ви да подкрепим
представения ни отчет.
Разисквания по трета точка не бяха направени.
По четвърта точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Промените по
бюджета на община Две могили към 31.08.2013 г. се извършват с намаляване общите
суми по прихода и разхода с 1 000 лв., тъй като ще се предостави трансфер на
Регионалния исторически музей гр. Русе за продължаване не разкопките в село Бъзовец.
Постъпили са докладни записки от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
за актуализация на бюджетите им в разходната част. В приходната част се увеличават
някои параграфи, тъй като са постъпили повече от планираните, и се намаляват други
със същата сума. Налага се и да се увеличи разхода с 11 520 лева за работен проект на
свлачището по улица „Георги Димитров” в с. Пепелина и да се намали със същата сума
пар.51-00 Обект „Ремонт на тротоари гр.Две могили”. Направен е и анализ на разходната
част, като се увеличават разходите по едни параграфи и се намаляват по други.
Предлагам ви да приемем предложените ни промени по бюджета.
Разисквания по четвърта точка не бяха направени.
По пета точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Докладната записка
касае отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на Ралица
Станчева Стойкова. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба №
10 са представени в срок и са редовни, с изключение на това, че бащата на детето не е
жител на Община Две могили. Предлагам на г-жа Стойкова да и бъде отпусната
еднократна финансова помощ за раждане на първо дете в размер на 100 лева.
Разисквания по пета точка не бяха направени.
По шеста точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Докладната
записка е във връзка с подадена молба на Снежанка Рашева Трифонова, живееща в село
Бъзовец, на улица „Димитър Благоев” № 8. В нея тя твърди, че съжителства със съпруга
си. На 31.07.2013 година около 6.30 часа в къщата им възниква пожар, вследствие на
който е изгоряла стопанска постройка , пристройка към къщата и основното им жилище, в
което живеят. Има нанесени много материални щети. Аз лично присъствах и участвах в
гасенето на пожара. Наистина беше много страшно, пристигнаха две пожарни коли – една
от Бяла и една от Две могили. За щастие няма пострадали, огнеборците се справиха
навреме. Предлагам да уважим молбата на г-жа Трифонова, като 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:
1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъдат изплатени
командировъчни пари на Кмета на Общината и на Председателя на Общински съвет Две
могили.
2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Отчет от Николай Христов с вх. №
291/02.08.2013 г., относно: Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и
фондове и състоянието на общинския дълг за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. на
Община Две могили.
3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Отчет за изпълнението на бюджета
на Общинския съвет в Община Две могили за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г.
4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъдат направени промени
по бюджета на Община Две могили към 31.08.2013 г. и актуализация на плана за
капиталовите разходи за 2013 г.

3
5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната
еднократна финансова помощ на Ралица Станчева Стойкова за раждане на първо дете в
размер на 100 лева.
6. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната
еднократна финансова помощ на Снежанка Рашева Трифонова в размер на 200 лева.
Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.30 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)

