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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 4 
 

 

Днес, на 20.01.2012 г. от 16.00 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. Невена Димитрова Георгиева – член. 
4. Драгомир Дамянов Драганов – член. 
5. Боян Симеонов Иванов – член. 
6. Светлозар Милчев Донев – член. 
7. Велико Димитров Великов – 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. № 593/16.01.2012 г., 
относно: Приемане на Програма за управление на Община Две могили за мандат 2011 – 
2015 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 601/18.01.2012 г., 
относно: Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на 
постоянен пчелин. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 602/18.01.2012 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Татяна Венелинова Великова, 
живееща в село Баниска за раждане на първо дете – Венелин Свиленов Костадинов. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 603/18.01.2012 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Йоана Валентинова Стоянова, 
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Даниел Светлозаров Стоянов 

По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Представената 
Програма за управление на Кмета на Общината за предстоящия мандат е съгласно чл. 44, 
ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Тя е изготвена 
съвместно с общинската администрация, която е съобразена с Общинския план за 
регионално развитие на Община Две могили 2007 – 2013 г. Програмата е съставена и в 
съответствие с Националната стратегия за развитие 2005 – 2015 г. Националните 
оперативни програми, План за развитие на Северен централен район, Областната стратегия 
за развитие 2005 - 2015 г. и Методическите указания на МРРБ. Главната задача на 
Програмата е да формира визия за желаното състояние на Общината до 2015 г., като 
определи стратегическите цели и приоритетите в развитието на община Две могили за 
периода, като набележи конкретни мерки за постигане на поставените цели. Предлагам да я 
приемем. 

В разискванията по първа точка не бяха направени.  

По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Докладната записка е 
свързана с учредяването право на ползване върху имот общинска собственост за 
устройването на постоянен пчелин. Това се прави във връзка с постъпило заявление от 
Илияна Маринова Петрова от село Бъзовец с цел настаняване на репродуктивни пчелни 
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семейства и производство на пчелни отводки и майки. Годишният наем на имота е 36 
лева. Предлагам да подкрепим предложението. 

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 дете на Татяна Великова от 
село Баниска. Всички необходими документи съгласно Наредба № 10 са налице и са 
представени в необходимия срок. Предлагам да уважим молбата на г-жа Великова. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  

1. Микерям Адям: Съгласна съм с колегата г-н Симеонов и предлагам на г-жа 
Великова да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 лева за 
раждане на първо дете. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов: Второто 
заявление е също за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете 
от г-жа Стоянова. Тук също са представени всички необходими по наредбата ни документи 
– акт за раждане на детето, декларация, документи за завършено образование от двамата 
родители на детето, поради което ви предлагам на Йоана Стоянова да и бъде отпусната 
еднократна финансова помощ в размер на 200 лева за раждане на първо дете. 

Разисквания по четвърта точка от дневния ред 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 предоставената Програма за 
управление на Община Две могили за мандат 2011 – 2015 годи 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласието си да бъде учредено право 
на ползване върху имот общинска собственост за устройване на постоянен пчелин. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ на Татяна Венелинова Великова, живееща в село Баниска в размер на 
200 лева. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ на Йоана Валентинова Стоянова, живееща в град Две могили 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. ………………….. 
       (Драгомир Д. Драганов)           (Боян С. Иванов)        (Светлозар М. Донев) 
 
 

6. ………………...… 
                          (Велико Д. Великов) 

Председател на комисията: 

        

______________ (Т. Василева) 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        

_____________ (М. Адям) 


