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

ПРОТОКОЛ
№ 37
Днес, на 13.01.2014 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 Христина Ефтимова с вх. № 3/03.01.2014 г.,
относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две
могили за периода от 01.07.2013 г. до 31.12.2013 г.
2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 18/10.01.2014 г., относно:
Издаване на запис на заповед от община Две могили в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово
плащане по договор № 18/321/01045 от 12/09/2011 по мярка 321, "Основни услуги за населението
и икономиката в селските райони" за Проект „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE
1005 - І /Обретеник – Бяла/ - граница /Община Борово – Община Две могили/ - Батищница –
Бъзовец – RSE1082 от км 8 + 000 до км 12 + 300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод
от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в село Бъзовец и по път RSE 1082 ІІІ – 5001 /Две могили –
Острица/ - Широково – Чилнов – Баниска от км 3 + 120 до км 7 + 900 с подмяна на уличен
водопровод от ОК 6 до ОК 63 на път RSE 1082 в село Чилнов, община Две могили, област Русе”,
сключен между Община Две могили и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.”
3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 19/10.01.2014 г., относно:
Издаване на запис на заповед от община Две могили в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово
плащане по договор 18/322/00514 от 26.07.2011 г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места“ за Проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с.
Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, Област Русе”,
сключен между Община Две Могили и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 20/10.01.2014 г., относно:
Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива България”.
5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 24/13.01.2014 г., относно:
Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2013 г. и актуализация на плана на
капиталовите разходи за 2013 г.
По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Постъпила е докладна
записка, относно приемането на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в
Община Две могили за периода от 01.07.2013 г. до 31.12.2013 г. Той се внася във връзка с
приемането на Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Две могили за второто шестмесечие
на 2013 г. През 2013 година в Бюджета на Община Две могили са били планирани 75 450 лева за
разходи на Общинския съвет. За второто шестмесечие на годината от Общинския съвет са усвоени
38 081.22 лева. Общото изпълнение на бюджета на Общински съвет за 2013 година в проценти е
95.25 %. Изпълнението на бюджета е представен и в табличен вид по-подробно. Предлагам да
приемем предложението.
Разисквания по първа точка не бяха направени.
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По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпила е докладна
записка, относно издаването на запис на заповед от община Две могили в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция. На 12.09.2011 година е сключен договор за отпускане на
финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони между община Две могили и
Държавен фонд „Земеделие” за подпомагане на проект „Подобряване на общинска пътна мрежа по
път RSE 1005 - І /Обретеник – Бяла/ - граница /Община Борово – Община Две могили/ Батищница – Бъзовец – RSE1082 от км 8 + 000 до км 12 + 300 с подмяна на второстепенен уличен
водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в село Бъзовец и по път RSE 1082 ІІІ – 5001 /Две
могили – Острица/ - Широково – Чилнов – Баниска от км 3 + 120 до км 7 + 900 с подмяна на
уличен водопровод от ОК 6 до ОК 63 на път RSE 1082 в село Чилнов, община Две могили, област
Русе”, сключен между Община Две могили и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.” на обща
стойност 5 245 208 лева. Община Две могили има право на авансово плащане в размер на 50 % от
първоначално одобрената финансова помощ. Авансовото плащане в размер на 2 622 604 е
получено на 06.12.2011 година. Държавен фонд „Земеделие” дава възможност на бенефициентите
по договорите да кандидатстват за плащане на ДДС по отпуснатия аванс срещу подписан запис на
заповед в размер на 110 % от размера на ДДС. Предлагам да приемем предложението.
Разисквания по втора точка не бяха направени.
По трета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Постъпилата докладна
записка е относно издаването на запис на заповед от община Две могили в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция. На 26.07.2011 година е сключен договор за отпускане на
финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони между община Две могили и Държавен фонд „Земеделие” за
подпомагане на проект „Обновяване и развитие на населените места“ за Проект „Реконструкция
на улична мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с.
Батишница, Община Две могили, Област Русе” на обща стойност 1 871 116 лева. Община Две
могили има право на авансово плащане в размер на 50 % от първоначално одобрената финансова
помощ. Авансовото плащане в размер на 935 558 лева е получено на 01.12.2011 година. Държавен
фонд „Земеделие” дава възможност на бенефициентите по договорите да кандидатстват за
плащане на ДДС по отпуснатия аванс срещу подписан запис на заповед в размер на 110 % от
размера на ДДС. Предлагам докладната записка да бъде приета.
Разисквания по трета точка не бяха направени.
По четвърта точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Настоящата докладна
записка касае вземане на решение за дялово участие по проект „Красива България”. Това се прави,
тъй като Общината възнамерява да кандидатства с проект „Саниране на общинска
административна сграда град Две могили, област Русе”, находяща се на улица „Кирил и Методий”
№ 14, с който е кандидатствано през периода 2007-2012 г. по Проект “Красива България”. Сега се
потвърждава кандидатстването за 2014 г. със стойност на проекта 265 550 лева. Това включва
направа на външна топлоизолация с боядисване, подмяна на дограмата с PVC, ремонт на
тротоарите и изграждане на паркинг пред сградата. Финансирането от Проект „Красива България”
е 50 % на проекти до 200 000 лева (най-много 100 000 лева с ДДС), а участието на Общината по
проекта е 165 703.20 лева или 62.4 % от общата стойност на проекта. Нека предложеният ни
проект за решение да бъде приет.
Разисквания по четвърта точка не бяха направени.
По пета точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Докладната записка, касае
промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2013 г. и актуализация на плана на
капиталовите разходи за 2013 г. и излезе със становище тя да бъде приета. Това се налага, тъй като
са постъпили докладни записки от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които
предлагат промени по бюджетите им. При усвояването на капиталовите разходи от целевата
субсидия е останал остатък от обект „Изграждане на водопроводи и огради на гробищните
паркове в населените места в общината”, който е пренасочен към обект „Основен ремонт на
тротоари гр. Две могили”. Предлагам да приемем предложението.
Разисквания по пета точка не бяха направени.

След приключване на разискванията, комисията прие следните

С Т А Н О В И Щ А:
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1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Отчет за изпълнението на бюджета на
Общинския съвет в Община Две могили за периода от 01.07.2013 г. до 31.12.2013 г.
2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде издадена запис на заповед
от община Две могили в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща
плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор №
18/321/01045 от 12/09/2011 по мярка 321, "Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони" за Проект „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005 - І
/Обретеник – Бяла/ - граница /Община Борово – Община Две могили/ - Батищница – Бъзовец –
RSE1082 от км 8 + 000 до км 12 + 300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до
ОК 200 на път RSE 1005 в село Бъзовец и по път RSE 1082 ІІІ – 5001 /Две могили – Острица/ Широково – Чилнов – Баниска от км 3 + 120 до км 7 + 900 с подмяна на уличен водопровод от ОК
6 до ОК 63 на път RSE 1082 в село Чилнов, община Две могили, област Русе”, сключен между
Община Две могили и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.”
3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде издадена запис на заповед
от община Две могили в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща
плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор
18/322/00514 от 26.07.2011 г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ за
Проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, с. Помен, с.
Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, Област Русе”, сключен между Община
Две Могили и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде взето решение за дялово
участие по проект „Красива България”.
5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Промени по бюджета на Община Две
могили към 31.12.2013 г. и актуализация на плана на капиталовите разходи за 2013 г.

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)

