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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 42 

 

Днес, на 16.04.2014 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 Александър Иванов с вх. № 170/14.04.2014 

г., относно: Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили и 

Годишен финансов отчет за 2013 г. (баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за 

паричните потоци и отчет за собствения капитал). 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 171/14.04.2014 г., 

относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Общината и 

Кметовете на Кметства. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 183/16.04.2014 г., 

относно: Поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд „Енергийна ефективност и 

възобновяеми източници” за финансиране на проект „Саниране и основен ремонт на 

административна сграда в УПИ XV-809, кв. 77, находяща се в град Две могили, на улица 

„Кирил и Методий” № 14”. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 184/16.04.2014 г., 

относно: Поемане на дългосрочен дълг за финансиране на проект „Саниране и основен 

ремонт на административна сграда в УПИ XV-809, кв. 77, находяща се в град Две могили, 

на улица „Кирил и Методий” № 14”. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 172/14.04.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ваня Костадинова Иванова, 

живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Теодор Тодоров Андреев. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 174/14.04.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Ангелов Рашков, живеещ 

в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 160. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 175/14.04.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Илия Иванов Илиев, живеещ в 

град Две могили, на улица „Люлин” № 9. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 180/16.04.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Кристина Красимирова 

Стоянова, живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Полина Николаева 

Николова. 

9. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 181/16.04.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Севил Наджиева Ахмедова, 

живееща в село Бъзовец за раждане на второ дете – Мерт Ерджанов Мехмедов. 
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По първа точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Представена ни е 

за разглеждане информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили и 

годишния финансов отчет за 2013 г. (баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за 

паричните потоци и отчет за собствения капитал). Основната дейност на дружеството е 

сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци на територията на 

Община Две могили. Дружеството е с капитал 308 хил. лева. През 2013 година приходите 

от дейността на „Черни Лом 2008” възлизат на 254 хил. лева, от които продажба на стоки 

4 хил. лева, приходи от услуги 244 хил. леваи други приходи 6 хил. лева. Разходите на 

дейността възлизат на 244 хил. лева, в т.ч. разходи за материали 86 хил. лева, разходи за 

външни услуги 11 хил. лева, разходи за възнаграждения 102 хил. лева, разходи за 

осигуровки 17 хил. лева, разходи за амортизации 20 хил. лева и други разходи 8 хил. лева. 

Към 31.12.2013 година активите на дружеството са в размер на 377 хил. лева, като за 2013 

година дружеството излиза на чиста печалба в размер на 8 хил. лева. Посочени са 

намереята за развитие на дружеството. Постигнато е споразумение с общинското 

ръководство, че строително – ремонтните работи, за които не се изисква обществена 

поръчка ще бъдат предоставени за изработване от дружеството. Фирмата е подготвена за 

извършване на кърпеж на улиците по населени места на територията на общината, тъй 

като фирмата разполага с необходимата техника. Предлагам ви информацията да бъде 

приета. 
Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Съгласно чл. 21, ал. 

1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският 

съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на Общината и кметовете 

на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на 

общината. С изменението в бр. 8 от 28.01.2014 г.на Държавен вестник на Приложение 5 

към чл. 2, т. 4 от Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 67 от 14 април 2010 г. за 

заплатите в бюджетните организации и дейности са определени нови размери на 

минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни нива и степени за 

кмета на Общината и кметовете на кметства. Заплатите на изборните длъжности са 

съобразени с таблицата от Приложение 1 от Наредбата за заплатите на служителите в 

държавната администрация. 

Уважаеми колеги, аз като Общински съветник съм се постарала и съм извадила към 

15.04.2014 г. Община Две могили е с население 10 218 души. За да бъдем по-конкретни в 

изложението ние попадаме в графата с население от 10 001 до 50 000 души. В тази 

таблица измененията са следните – минималният размер на възнаграждението на Кмет на 

Община е 730 лева, а максималния – 2 400 лева, зам.-кметовете са от 650 лева на 2 200 

лева, кмет с население над 500 жители – от 390 лева на 1 400 лева, кмет с население до 500 

души – от 350 лева до 1 030 лева и кметските наместници са от 340 лева до 700 лева. 

Предложението, което ни е направил г-н Христов за вземане на решение е 

следното: 

1. Изменя, считано от 01.04.2014 г. основната месечна заплата на Кмета на Община 

Две могили и кметовете на кметства, както следва: 

1.1. Кмет на Община Две могили – от 1 462.00 лева на 2 400.00 лева.  

1.2. Кметовете на селата Баниска, Кацелово, Бъзовец и Батишница – от 750.00 лева 

на 850.00 лева. 

1.3. Кметовете на селата Помен, Чилнов и Каран Върбовка – от 700.00 лева на 

800.00 лева. 

2. Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнението на решението. 

 В разискванията по втора точка участие взеха: 

 1. Боян Симеонов: Аз искам да направя предложение в т.1.1. възнаграждението на 

Кмета на Общината да бъде в размер на 1 462 лева, такова, каквото беше до сега. 

По трета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Докладната записка е 

във връзка с подписано споразумение между община Две могили и Министерство на 

труда и социалната политика за финансиране по проект „Красива България”, мярка М01 
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„Подобряване на обществената среда в населените места” на обект „Саниране и основен 

ремонт на административна сграда в УПИ ХV-809, кв. 77, град Две могили, находящ се в 

град Две могили, улица „Кирил и Методий” № 14”. Проектът ще се реализира с цел 

настаняване в реновираната сграда на Общински детски комплекс „Д-р Димитър 

Пангелов” град Две могили. Стойността на проекта е 265 550 лева, в т. ч. 99 847 лева 

финансиране от МТСП и 165 703 лева съфинансиране от общината. За да осигури 

средствата за съфинансиране община Две могили се нуждае от дългосрочен 

инвестиционен кредит. Намеренията за поемане на дълга бяха оповестени още при 

приемането на бюджета за 2014 г. Предлагам ви да приемем предложението. 
Разисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Докладната 

записка е идентична с предходната, поради което ви предлагам и тя да бъде приета.  
Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпило е заявление 

за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете от Ваня 

Костадинова Иванова. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба 

№ 10 са представени в срок и са редовни, поради което ви 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 Велико Великов: Постъпила е молба 

от Иван Ангелов Рашков за отпускане на еднократна финансова помощ, в която той 

твърди, че има туморно образувание и се нуждае от средства за лечението си. Предлагам 

ви да му отпуснем еднократна финансова помощ в размер на 100 лева. 
Разисквания по шеста точка не бяха направени. 

По седма точка от дневния ред докладва Теодор Андреев: Постъпила е молба от 

Илия Иванов Илиев за отпускане на еднократна финансова помощ, в която той твърди, че 

тази година му предстои бал и се нуждае от средства за посрещането му. Предлагам ви да 

му отпуснем еднократна финансова помощ в размер на 100 лева. 
Разисквания по седма точка не бяха направени. 

По осма точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Постъпило е 

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

Кристина Красимирова Стоянова. 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, поради което ви предлагам да и бъде отпусната 

еднократна финансова помощ в размер на 100 лева. 
Разисквания по осма точка не бяха направени. 

По девета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпило е 

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

Севил Наджиева Ахмедова. Всички необходими документи съгласно изискванията на 

Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, поради което ви предлагам да и бъде 

отпусната еднократна финансова помощ в размер на 250 лева. 
Разисквания по девета 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 Докладна записка от Александър 

Иванов с вх. № 170/14.04.2014 г., относно: Информация за дейността на „Черни Лом 2008” 

ЕООД, град Две могили и Годишен финансов отчет за 2013 г. (баланс, отчет за приходи и 

разходи, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал). 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема т. 1.2. и т. 1.3. от Докладна записка 

от Николай Христов с вх. № 171/14.04.2014 г., относно: Определяне размера на трудовите 

възнаграждения на Кмета на Общината и Кметовете на Кметства и с 4 (четири) гласа 

„За” и 3 (три) гласа „Против” приема предложението на Боян Симеонов, а именно: 

възнаграждението на Кмета на Общината да остане в размер на 1 462 лева. 
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3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Николай 

Христов с вх. № 183/16.04.2014 г., относно: Поемане на дългосрочен дълг с кредитор 

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” за финансиране на проект 

„Саниране и основен ремонт на административна сграда в УПИ XV-809, кв. 77, находяща 

се в град Две могили, на улица „Кирил и Методий” № 14”. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Николай 

Христов с вх. № 184/16.04.2014 г., относно: Поемане на дългосрочен дълг за финансиране 

на проект „Саниране и основен ремонт на административна сграда в УПИ XV-809, кв. 77, 

находяща се в град Две могили, на улица „Кирил и Методий” № 14”. 

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

еднократна финансова помощ на Ваня Костадинова Иванова за раждане на първо дете в 

размер на 200 лева. 

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

еднократна финансова помощ на Иван Ангелов Рашков в размер на 100 лева. 

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

еднократна финансова помощ на Илия Иванов Илиев в размер на 100 лева. 

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

еднократна финансова помощ на Кристина Красимирова Стоянова за раждане на първо 

дете в размер на 100 лева. 

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

еднократна финансова помощ на Севил Наджиева Ахмедова за раждане на второ дете в 

размер на 250 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) 


