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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 34 

 

Днес, на 16.10.2013 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. № 375/11.10.2013 г., 

относно: Провеждане на търг с явно наддаване за  отдаване под аренда на земеделска 

земя, стопанисвана по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с.Батишница, Община Две 

могили 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 377/14.10.2013 г., 

относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 31.10.2013 г. и актуализация на 

плана за капиталовите разходи за 2013 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 378/14.10.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Силвия Христова Трифонова, 

живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Сияна Светославова Борисова. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 379/14.10.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Яна Ценкова Минчева, 

живееща в село Острица за раждане на първо дете – Цветомира Янева Ценкова. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 380/14.10.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Бейхан Басриева Тахир, 

живееща в село Батишница. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 381/14.10.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Иванка Петкова Петрова, 

живееща в град Две могили. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 388/18.10.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Галина Иванова Цветанова, 

живееща в село Баниска , на улица „Александър Стамболийски” № 23 

По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Община Две могили 

е собственик на имоти с начин на трайно ползване “изоставена нива”  по картата на 

възстановената собственост на земеделската земя в с. Батишница, община Две могили, 

стопанисвана по реда на чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделската 

земя. Към момента тези земи не се обработват. В интерес на общината е същите да се 

отдадат под аренда. Отдаването под аренда ще се осъществи чрез публичен търг с явно 

наддаване. Нека предложеният ни проект на решение да бъде приет, като предлагам 

началната арендна цена за първите две години на всички имоти да бъде 20 лева за декар. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Предложените ни 

промени се извършват в приходната и разходната част. Увеличават се неданъчните 

приходи с 15 296 лева, увеличава се предоставения трансфер от бюджета към 
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извънбюджетни сметки и фондове с /минус/ - 8 812 лева, намалява се вноската към 

Регионалната инспекция по околната среда и водите Русе Закона за управление на 

отпадъците със 17 800 лева. Разходната част се променя с увеличаване на средствата за 

текущия ремонт в Детска ясла Две могили със 7 030 лева, изготвени са и инвестиционни 

проекти за спешни аварийно-възстановителни работи на улиците „Чипровци” и „Христо 

Ботев” Две могили за 13 272 лева, за ремонта на които са подадени документи в пред 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. 

Тези два обекта са включени и в списъка за капиталовите разходи. Извършен е анализ на 

разходната част на бюджета, в следствие на което се налага разместване по дейности и 

параграфи. Предлагам да приемем докладната записка. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Постъпило е 

заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете на 

Силвия Христова Трифонова. 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 нашата Община. Предлагам на г-жа Трифонова и бъде отпусната 

еднократна финансова помощ за раждане на второ дете в размер на 125 лева. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Следващото 

заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете е от Яна 

Ценкова Минчева. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 

10 са представени в срок и са редовни с изключение на това, че детето е с баща 

неизвестен, поради което ви предлагам и бъде отпусната еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете в размер на100 лева. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Следващата молба за 

отпускане на еднократна финансова помощ е от Бейхан Басриева Тахир, в която тя ни 

уведомява, че на 09.09.2013 г. е станала баба на четиризнаци. Принудила се е да напусне 

работа, за да може да помага на дъщеря си в отглеждането на децата. Съпругът и също е 

безработен. Нуждаят се от средства, за да подготвят нормални условия за отглеждането на 

децата. Предлагам ви на г-жа Тахир 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 Невена Георгиева: Постъпила е молба 

за отпускане на еднократна финансова помощ за погребение от Иванка Петкова Петрова. 

В нея тя твърди, че на 26.09.2013 г. е починал съпругът и Марин Стефанов Петров, за 

чието погребение се е наложило да вземе пари назаем, тъй като не е разполагала със 

средства. Г-жа Петрова е инвалид с 80 % нетрудоспособност – има счупване на 

гръбначния стълб с увреждане на гръбначния мозък. Поради това заболяване се налага 

всеки месец да си закупува лекарства на стойност 40 лева и санитарни консумативи на 

стойност 16 лева. Няма никакви странични доходи и има притеснения, че няма да може да 

възстанови взетите назаем пари. Предлагам да и бъде отпусната еднократна финансова 

помощ за погребение в размер на 200 лева. 

Разисквания по шеста точка не бяха направени. 

По седма точка от дневния ред докладва Теодор Андреев: Следващата молба за 

отпускане на еднократна финансова помощ е от Галина Иванова Цветанова. В нея тя 

твърди, че е майка на Елина Цветанова Цветанова, на която през 2004 година и е 

поставена диагноза ембрионален рабдомиосарком – злокачествено образование. 

Започнали са лечение в град София, за което се наложило ежемесечно да ходят до там за 

по 5-6 дни. През 2010 година детето получава рецидив, поради което се наложило да 

потърсят лечение в чужбина. През м. септември т.г. се връщат от Германия. Всички тези 

събития не дават възможност на Галина да започне работа, като в същото това време 

правят огромни разходи за лечението на детето. Финансовото положение на семейството е 
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под минимума. Предлагам ви на г-жа Цветанова да и бъде отпусната еднократна 

финансова помощ в размер на 200 лева. 

Разисквания по седма 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 бъде проведен търг с явно 

наддаване за  отдаване под аренда на земеделска земя, стопанисвана по реда на чл.19 от 

ЗСПЗЗ в землището на с.Батишница, Община Две могили, като началната цена при 

провеждането му за първата година да бъде 20 лева на декар за първите две години. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Промени по бюджета на Община 

Две могили към 31.10.2013 г. и актуализация на плана за капиталовите разходи за 2013 г. 

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

еднократна финансова помощ на Силвия Христова Трифонова за раждане на второ дете в 

размер на 125 лева. 

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

еднократна финансова помощ на Яна Ценкова Минчева за раждане на първо дете в размер 

на 100 лева. 

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

еднократна финансова помощ на Бейхан Басриева Тахир в размер на 200 лева. 

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

еднократна финансова помощ Иванка Петкова Петрова в размер на 200 лева. 

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

еднократна финансова помощ на Галина Иванова Цветанова 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) 


