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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 33 

 

Днес, на 16.09.2013 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. № 333/13.09.2013 г., 

относно: Приемане на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 334/13.09.2013 г., 

относно: Приемане на „Предварителна оценка на Плана за развитие на Община Две могили за 

периода 2014-2020 г.” 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 337/16.09.2013 г., 

относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 30.09.2013 г. и актуализация на плана 

за капиталовите разходи за 2013 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 341/16.09.2013 г., 

относно: Опростяване на несъбираеми задължения. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 342/16.09.2013 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Диляна Георгиева Иванова, живееща в 

град Две могили за раждане на второ дете – Галин Мирославов Атанасов. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 343/16.09.2013 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюляй Бехтинова Феимова, живееща в 

град Две могили за раждане на първо дете – Керим Феимов Керимов. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 344/16.09.2013 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Фахрие Мехмедова Абилова, живееща в 

град Две могили за раждане на първо дете – Гизем Ерхан Елхан. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 345/16.09.2013 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ренгинар Юсеинова Исуфова, живееща в 

град Две могили за раждане на първо дете – Ипек Исуфова Идиризова. 

9. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 346/16.09.2013 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Надежда Здравкова Михайлова, живееща 

в село Баниска за раждане на първо дете – Емануела Ивайлова Благоева. 

10. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 347/16.09.2013 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Снежана Христова Иванова, живееща в 

град Две могили за раждане на първо дете – Александра Владимирова Асенова. 

По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Представен ни е  за 

приемане „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.”. Предлагам ви да го подкрепим. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Докладната записка касае 

приемане на „Предварителна оценка на Плана за развитие на Община Две могили за периода 2014-

2020 г.”. Предлагам ви да я подкрепим. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Докладната записка касае 

приемането на промените по бюджета на община Две могили към 30.09.2013 г., които се налагат 
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поради извършвания ремонт в Детска ясла Две могили, тъй като в момента децата се намират в 

сградата на ЦДГ „Св.св.Кирил и Методий” Две могили. Има тенденция за увеличаване на групите  

в ЦДГ и помещенията, които в момента се използват от Детска ясла ще е необходимо да се 

освободят. След направената количествено-стойностна сметка за текущия ремонт, необходимите 

средства ще са в размер на 15 000 лв. Предложението е Общински съвет да вземе решение тези 

средства да са за сметка на предвидените разходи за преустройството на котела за отопление в 

ЦНСТ Две могили. Постъпила е и докладна записка от кметство Кацелово за разместване на 

разходи в дейности и параграфи в рамките на утвърдения им бюджет. Предлагам ви да ги 

приемем. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Докладната записка е 

във връзка със сключени договори за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост, 

както следва: Договор № 174/01.02.2002 г. с Величка Стефанова Маринова от село Батишница; 

Договор № 196/07.05.2003 г. с ЕТ „Джани” село Бъзовец и Договор № 255/06.03.2001 г. с Шукри 

Джевдетов Шукриев от село Помен. Поради системно неплащане на наемната цена, договорите 

са прекратени съгласно чл. 15, ал. 4 от Закона за общинската собственост. Съгласно 

разпоредбата на чл. 111в от Закона за задълженията и договорите – с изтичане на тригодишна 

давност се прекратяват вземанията за наем, лихви и други периодични плащания. С това става 

ясно, че вземанията за наем се погасяват с изтичането на три години от момента, в който 

задължението е дължимо и дори и Община Две могили да си предяви претенциите за заплащане 

на задължението, позоваването на давността от ответната страна би прекратило всякакви по-

нататъшни действия относно събирането на сумите. Предлагам да подкрепим предложението. 

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 второ дете на Диляна Георгиева 

Иванова. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са представени в 

срок и са редовни. Предлагам на г-жа Иванова да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 

за раждане на второ дете в размер на 250 лева. 

Разисквания по пета точка не бяха направени. 

По шеста точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Докладната записка касае 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на Гюляй Бехтинова 

Феимова. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са представени 

в срок и са редовни. Предлагам на г-жа Феимова да и бъде отпусната еднократна финансова 

помощ за раждане на първа дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по шеста точка не бяха направени. 

По седма точка от дневния ред докладва Теодор Андреев: Докладната записка касае 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на Фахрие Мехмедова 

Абилова. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са представени 

в срок и са редовни. Предлагам на г-жа Абилова да и бъде отпусната еднократна финансова 

помощ за раждане на първа дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по седма точка не бяха направени. 

По осма точка от дневния ред докладва Велико Великов: Докладната записка касае 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на Ренгинар Юсеинова 

Исуфова. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са представени 

в срок и са редовни. Предлагам на г-жа Исуфова да и бъде отпусната еднократна финансова 

помощ за раждане на първа дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по осма точка не бяха направени. 

По девета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Докладната записка касае 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на Надежда Здравкова 

Михайлова. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са 

представени в срок и са редовни. Предлагам на г-жа Михайлова да и бъде отпусната еднократна 

финансова помощ за раждане на първа дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по девета точка не бяха направени. 

По десета точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Докладната записка касае 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на Снежана Христова 

Иванова. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са представени в 

срок и са редовни. Предлагам на г-жа Иванова да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 

за раждане на първа дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по десета точка не бяха направени. 
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След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема „План за развитие на Община Две могили 

2014-2020 г.” 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема „Предварителна оценка на Плана за 

развитие на Община Две могили за периода 2014-2020 г.” 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъдат направени промени по 

бюджета на Община Две могили към 30.09.2013 г. и актуализация на плана за капиталовите 

разходи за 2013 г. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъдат опростени несъбираеми 

задължения. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ на Диляна Георгиева Иванова за раждане на второ дете в размер на 250 лева. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ на Гюляй Бехтинова Феимова за раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

7. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ на Фахрие Мехмедова Абилова за раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

8. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ на Ренгинар Юсеинова Исуфова за раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

9. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ на Надежда Здравкова Михайлова за раждане на първо дете в размер на 200 

лева. 

10. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ на Снежана Христова Иванова за раждане на първо дете 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)                             (Невена Д. Георгиева) 

           
 

4. ………………….......  5. ………………......…  6. ………………......….. 
                          (Велико Д. Великов)            (Боян С. Иванов)        (Светлозар М. Донев) 

 

7. ………………......….. 
                      (Теодор Ат. Андреев) 

 

 

Председател на комисията: 
        

 

______________ (Т. Василева) 
 

Секретар   на   комисията: 
        

 

_____________ (М. Адям) 


