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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 43 

 

Днес, на 21.05.2014 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 Николай Христов с вх. № 219/19.05.2014 г., 

относно: Извършените промени по бюджета на община Две могили по реда на чл. 125, ал. 

1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

община Две могили, област Русе. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 215/19.05.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Тамара Тихомирова Петрова, 

живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Крисия Александрова Петрова. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 216/14.04.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мукадис Ефраимова 

Махмудова, живееща в град Две могили, на улица „Христо Ботев” № 58. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 217/19.05.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мюхтебер Ахмедова Юмерова, 

живееща в село Чилнов, на улица „Преслав” № 2. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 223/22.05.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Еюб Мустафова, 

живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Мейлин Бедри Османова. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 226/23.05.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Христо Ботев Петров, живеещ 

в град Две могили, на улица „Дружба” № 30. 

По първа точка от дневния ред докладва Велико Великов: Внесена е докладна 

записка, която е на основание чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 

4 от Наредбата № 6 Кметът на Общината ни уведомява за извършените промени по 

бюджета на община Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за 

публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредбата № 6 за първото тримесечие на 2014 г. 

Промените са минимални, поискани от второстепенните разпоредители – В ЦНСТ и в 

Защитеното жилище за платени обезщетения на работници и съдебни разноски, за дейност 

„Общински съвет” са увеличени разходите за командировки с 20 лева за сметка на външни 

услуги; в „Домашен социален патронаж” е изплатен граждански договор; в дейност 

„Чистота” в кметство село Чилнов е изплатено обезщетение при пенсиониране на 

тракториста; в дейност „Обредни домове и зали” за допълване на разходите за застраховка 
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„Гражданска отговорност”; в дейност „Автогара” за увеличаване разходите за 

ел.енергия. Извършените промени за първото тримесечие на 2014 г.са представени в 

табличен вид в докладната, поради което ви предлагам да приемем предложението. 
Разисквания по първа точка не бяха направени. 

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

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

Тамара Тихомирова Петрова. 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 трета точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Постъпила е молба 

за отпускане на еднократна финансова помощ от Мукадис Ефраимова Махмудова, в която 

тя твърди, че съпругът и – Реджеб Ахмедов Махмудов е починал след внезапно на 

01.05.2014 г. на 35 години. След смъртта на съпруга си г-жа Махмудова е останала сама да 

се грижи за двете си малки деца – едното на 10 години, а другото на 5 години. Предлагам 

ви да и отпуснем еднократна финансова помощ в размер на 200 лева. 
Разисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Теодор Андреев: В Общинския 

съвет е постъпила молбата на Мюхтебер Ахмедова Юмерова, живееща в село Чилнов за 

отпускане на еднократна финансова помощ. В нея твърди, че страда от хепатит и цироза, 

като здравословното и състояние е влошено. Живее със съпруга си, сина си и снаха си. 

Двамата са безработни, а снаха и се грижи за внучето и, което страда от детска церебрална 

парализа и също няма възможност да работи. Предлагам ви да и отпуснем еднократна 

финансова помощ в размер на 200 лева. 
Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

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

заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 

Айсел Еюб Мустафова. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба 

№ 10 са представени в срок и са редовни, поради което ви предлагам на г-жа Мустафова 

да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за първо дете в размер на 200 лева. 
Разисквания по пета точка не бяха направени. 

По шеста точка от дневния ред докладва Татяна Василева: В Общинския съвет 

е постъпила молбата на Христо Ботев Петров, живеещ в град Две могили за отпускане на 

еднократна финансова помощ. В нея той твърди, че е с 94 % намалена работоспособност, 

съпругата му също е пенсионерка. Общият доход на семейството месечно е в размер на 

600 лева. През м. ноември 2013 г. Христо заболява от левкемия и се налага ежемесечно да 

му се прави животоспасяващо кръвопреливане, разходите за което са на стойност 350-400 

лева. Предлагам ви на г-н Петров да отпуснем еднократна финансова помощ в размер на 

200 лева. 
Разисквания по шеста 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 Николай 

Христов с вх. № 219/19.05.2014 г., относно: Извършените промени по бюджета на община 

Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 

40, ал. 1 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на община Две могили, област Русе. 

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

еднократна финансова помощ на Тамара Тихомирова Петрова за раждане на първо дете в 

размер на 200 лева. 

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

еднократна финансова помощ на Мукадис Ефраимова Махмудова в размер на 200 лева. 
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4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна финансова помощ на Мюхтебер Ахмедова Юмерова в размер на 200 лева. 

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

еднократна финансова помощ на Айсел Еюб Мустафова 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 Христо Ботев Петров 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) 


