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

ПРОТОКОЛ
№ 36
Днес, на 09.12.2013 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. № 443/27.11.2013 г.,
относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне
размера на местните данъци на територията на община Две могили, област Русе.
2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 446/02.12.2013 г.,
относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и
юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе.
3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 460/09.12.2013 г.,
относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2013 г. и актуализация на
плана за капиталовите разходи за 2013 г.
4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 461/09.12.2013 г.,
относно: Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване,
обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване
за 2014 г.
5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 466/09.12.2013
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Биляна Стоянова Манчева,
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Теодор Миленов Кирилов
6. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 467/09.12.2013
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мюзеям Неджмиева
Керванджиева, живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Неджми Сезеров
Османов.
7. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 469/09.12.2013
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюлюмсер Билялова
Младенова, живееща в село Кацелово.
8. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 471/09.12.2013
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Стефка Иванова Павлова,
живееща в град Две могили, на улица „Лом” № 10.
9. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 472/09.12.2013
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Петка Петрова Калинова,
живееща в град Две могили, на улица „Младост” № 10.
10. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 476/13.12.2013
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Любен Кръстев Борисов,
живеещ в село Кацелово, на улица „Детелина” № 34.
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По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Предложена ни е
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне размера на местните
данъци на територията на Община Две могили, област Русе, която е приета с Решение №
74 по Протокол № 7 от 01.02.2008 г. В последствие има няколко изменения и допълнения,
като последното от тях е в сила от 01.08.2013 г. Приемането на Закона за изменение и
допълнение на Закона за местните данъци и такси и публикуването му в бр. 101 на
Държавен вестник налагат извършването на съответните промени в наредбата. Предлагам
предложението да бъде прието.
Разисквания по първа точка не бяха направени.
По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпила е докладна
записка, относно приемане на Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и
юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе. Предлагам в
предложеният ни проект на решение да се направят следните изменения:
В параграф 4, алинея 5, изречение второ се заменя както следва: При констатирано
ползване на недвижимия имот , таксата се събира в пълен размер, заедно с лихвите по
Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на
ДОПК.
В параграф 5, алинея 2 да отпадне.
Разисквания по втора точка не бяха направени.
По трета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Постъпила е докладна
записка, относно Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2013 г. и
актуализация на плана за капиталовите разходи за 2013 г. Промените са във връзка с
постъпили докладни записки от всички второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити, които предлагат промени по бюджетите им. Направен е анализ на приходната и
разходната част на бюджета на общината към 31.12.2013 г. Увеличават се неданъчните
приходи с 33 465 лв., увеличава се предоставения трансфер от бюджета към
извънбюджетни сметки и фондове с /минус/ -486 лв., намалява се вноската към
Регионалната инспекция по околната среда и водите Русе, Закона за управление на
отпадъците със 2 000 лв. Ползваните безлихвени заеми от бюджетната към
извънбюджетната сметка по Оперативни програми се възстановиха в по-голям размер, а
именно с 56 602 лв.. Разходната част се променя с увеличаване на средствата за
дофинасиране на Центъра за настаняване от семеен тип и Защитеното жилище, планирани
са и средства за авторски надзор по мярка 321 и 322 за 30 586 лв., за зимно
снегопочистване в размер на 12 872 лв., обезщетения при пенсиониране на служители и
др. Предлагам да приемем предложеният не проект на решение.
Разисквания по трета точка не бяха направени.
По четвърта точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Настоящата
докладна записка касае приемането на план-сметка за разходите по сметосъбиране,
сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за
обществено ползване за 2014 г. Планираните разходи по Закона за управление на
отпадъците към РИОСВ тази година са значително по-високи, но това е по закон ние няма
как да не ги приемем. Иначе останалите разходи не се променят значително спрямо тази
година. Предлагам да приемем предлажението.
Разисквания по четвърта точка не бяха направени.
По пета точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Постъпило е
заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете от
Биляна Стоянова Манчева. 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 да и бъде отпусната еднократна
финансова помощ в размер на 100 лева.
Разисквания по пета точка не бяха направени.
По шеста точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Следващото
заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете е от
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Мюзеям Неджмиева Керванджиева. Всички необходими документи съгласно
изискванията на Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, поради което ви
предлагам да и отпуснем еднократна финансова помощ в размер на 250 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 Гюлюмсер Билялова Младенова, в която
тя твърди, че синът и боледува от хронична бъбречна недостатъчност и се налага да ходят
до град София за изследвания, като престоят им в болницата се очертава да е в рамките на
7 до 10 дни. Предлагам на г-жа Младенова да и бъде отпусната еднократна финансова
помощ в размер на 200 лева.
Разисквания по седма точка не бяха направени.
По осма точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Следващата молба е
от Стефка Иванова Павлова, в която тя твърди, че е безработна, живее сама и няма
никакви доходи, освен пенсията, която получава от Военно министерство в размер на 110
лева. Моли ни да и отпуснем еднократна финансова помощ, за да си закупи дърва за огрев.
Предлагам на г-жа Павлова да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на
150 лева.
Разисквания по осма точка не бяха направени.
По девета точка от дневния ред докладва Велико Великов: Постъпила е
молбата на Петка Петрова Калинова, в която тя твърди, че е пенсионерка с размер на
пенсията 202 лева. Живее сама и няма никакви доходи, няма кой да и помага. Моли ни да
и отпуснем еднократна финансова помощ, за да си закупи дърва за огрев. Предлагам на гжа Калинова да и отпуснем еднократна финансова помощ в размер на 200 лева.
Разисквания по девета точка не бяха направени.
По десета точка от дневния ред докладва Теодор Андреев: Следващата молба за
отпускане на еднократна финансова помощ е от Любен Кръстев Борисов, в която той
твърди, че на 11.12.2013 г. е възникнал пожар, в следствие на който основното жилище, в
което живее изгаря до основи. Предлагам ви да му отпуснем 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 Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци на територията на
община Две могили, област Русе.
2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Наредба за изменение на Наредба
№ 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите,
предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две могили,
област Русе с направените предложения за изменение на проекта на решение.
3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Промени по бюджета на Община
Две могили към 31.12.2013 г. и актуализация на плана за капиталовите разходи за 2013 г.
4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема план-сметка за разходите по
сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на
териториите за обществено ползване за 2014 г.
5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната
еднократна финансова помощ Биляна Стоянова Манчева 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 Мюзеям Неджмиева Керванджиева за раждане на второ
дете в размер на 250 лева.
7. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната
еднократна финансова помощ на Гюлюмсер Билялова Младенова в размер на 200 лева.
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8. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната
еднократна финансова помощ на Стефка Иванова Павлова в размер на 150 лева.
9. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната
еднократна финансова помощ на Петка Петрова Калинова в размер на 200 лева.
10. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната
еднократна финансова помощ на Любен Кръстев Борисов в размер на 200 лева.
Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 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)

