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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 35 

 

Днес, на 18.11.2013 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. № 411/12.11.2013 г., 
относно: Информация относно работата на отдел „Местни данъци и такси” в общинска 
администрация Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 415/14.11.2013 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Свилен Севдонимов Петков, живеещ в 
град Две могили , на улица „Баба Тонка” № 16. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 416/14.11.2013 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Страхил Асенов Малъкчиев, живеещ в 
село Чилнов, на улица „9-ти Септември” № 2А. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 417/14.11.2013 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Иванка Илиева Колева, живееща в град 
Две могили, на улица „Люлин” № 9. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 418/14.11.2013 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ана Костова Радкова, живееща в град Две 
могили, на улица „Мусала” № 18. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 419/14.11.2013 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Цвятко Дончев Атанасов, живеещ в град 
Две могили, на улица „цар Освободител” № 39. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 420/14.11.2013 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Йорданка Милкова Стоянова, живееща в 
град Две могили, на улица „Алеко Константинов” № 16. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 421/14.11.2013 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Георгиева Атанасова, живееща в 
село Кацелово, на улица „Трети Март” № 14. 

9. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 422/14.11.2013 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за ремонт на църква „Свето Успение 
Богородично” село Кацелово. 

10. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 432/22.11.2013 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Селвер Ибраимова Османова, живееща в 
село Баниска, на улица „Теменужка” № 1 

По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Постъпила е информация 
относно работата на отдел „Местни данъци и такси” в общинска администрация Две могили. От 
информацията е видно, че общата сума на приходите за 2013 година е 732 022.38 лева, като за 
2012 година приходите са били в размер на 727 974.56 лева. Разликата е в повишаване на 
патентния данък и намаляване на данъка при придобиване на имущества по дарения и възмезден 
начин. Предлагам информацията да бъде приета. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 
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По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпила е молбата от 

Свилен Севдонимов Петков за отпускане на еднократна финансова помощ, в която той твърди, че 
е претърпял операция на единия си долен крайник, в следствие на което в момента се нуждае от 
поставянето на инжекции, тъй като не може да се движи и не му е позволено да се движи. За да 
бъде опериран се е наложило да си плати здравните осигуровки, които са в размер на 620 лева, 
ползването на легло в болницата – в размер на 100 лева, самата операция – в размер на 30 лева и 
гипсиране на крака – в размер на 60 лева. Свилен живее на семейни начала с Яница Николаева 
Тодорова, от която има 3 деца. Финансовото положение на семейството е под минимума. 
Предлагам да му бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 лева за закупуване 
на необходимите медикаменти. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Постъпила е молбата на 
Страхил Асенов Малъкчиев, в която той твърди, че съпругата му – Ангелина Стефанова 
Малъкчиева е починала след дълго боледуване на 20.10.2013 г. За погребението са му били 
необходими средства, с които не разполагал, поради което се наложило да вземе пари назаем от 
познати. Сега трябва да ги възстанови. Предлагам на г-н Малъкчиев да му бъде отпусната 
еднократна финансова помощ в размер на 100 лева. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Следващата молба е от 
г-жа Колева, но тук аз предлагам да не се отпускат пари, а дърва, а именно: 3 куб. дърва от 
Общинския горски фонд. 

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 Ана Костова Радкова, в която тя твърди, че на 
27.10.2013 г. е починала дъщеря и – Силвия Костова Радкова след дълго боледуване. Нуждаят се 
от финансова подкрепа за извършеното погребение. Предлагам 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 молбата на 
Цвятко Дончев Атанасов, в която той твърди, че наскоро е прекарал инфаркт и по тази причина не 
може да работи. Няма кой да се грижи за него, тъй като живее сам. Няма нито дърва, нито въглища 
за зимния период. Тук също моето предложение е да му бъдат отпуснати 3 куб. дърва от 
Общинския горски фонд. 

Разисквания по шеста точка не бяха направени. 

По седма точка от дневния ред докладва Теодор Андреев: Следващата молба е от 
Йорданка Милкова Стоянова, в която тя твърди, че е болна и не може да се придвижва и да се 
обслужва сама, има нужда от средства за закупуване на лекарства и превръзки на крака ежедневно. 
Предлагам на г-жа Стоянова да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 120 
лева. 

Разисквания по седма точка не бяха направени. 

По осма точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Следващата молба е от Петя 
Георгиева Атанасова, живееща в село Кацелово, в която тя твърди, че съпругът и с който живее на 
семейни начала от 22 години – Любомир Великов Славов е починал скоро. Имат три деца, от 
които двете са учащи, а едното е безработно. Предлагам на г-жа Атанасова да и бъде отпусната 
помощ в натура, а именно 3 куб. дърва. 

Разисквания по осма точка не бяха направени. 

По девета точка от дневния ред докладва Велико Великов: Постъпило е заявление от 
Църковното настоятелство при църква „Свето Успение богородично” в село Кацелово. В него 
членовете на църковното настоятелство твърдят, че през м. юли 2013 година са започнали ремонт 
на църковния храм, поради пропадане на тавана и срутване на вътрешната мазилка. За ремонтно – 
възстановителните дейности са събрали парични средства от спонсори и дарения от местното 
население, но в процеса на работа са се появили много скрити дефекти и се е наложило да 
направят много непредвидени разходи. Към настоящия момент имат необходимост от 1 000 лева, с 
които да бъде завършен ремонтът, но Общинският съвет за съжаление няма как да им отпусне 
такава сума. Предлагам да му бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 лева. 

Разисквания по девета точка не бяха направени. 

По десета точка от дневния ред докладва Теодор Андреев: КСледващата молба за 
отпускане на еднократна финансова помощ е от Селвер Ибраимова Османова, в която тя твърди, 
че на 08.11.2013 г. в район Скарбек, Брюксел е починал синът и – Ибраим Осман Ахмед, който бил 
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блъснат от влак. Нуждаят се от финансова подкрепа за да транспортират тялото на починалия. 
Предлагам и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 лева. 

Разисквания по десета 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” приема Информация относно работата на отдел 
„Местни данъци и такси” в общинска администрация Две могили. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ на Свилен Севдонимов Петков в размер на 200 лева. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ на Страхил Асенов Малъкчиев в размер на 100 лева. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ на Иванка Илиева Колева – 3 куб. дърва от Общинския горски фонд. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ Ана Костова Радкова в размер на 200 лева. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ на Цвятко Дончев Атанасов – 3 куб. дърва от Общинския горски фонд. 

7. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ на Йорданка Милкова Стоянова в размер на 120 лева. 

8. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ на Петя Георгиева Атанасова – 3 куб. дърва от Общинския горски фонд. 

9. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ на Църковно настоятелство при църква „Свето Успение Богородично” село 
Кацелово в размер на 200 лева. 

10. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ на Селвер Ибраимова Османова 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) 


