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

ПРОТОКОЛ
№ 51
Днес, на 21.01.2015 г. от 9.30 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 взеха Николай Христов – Кмет на Общината,
Кремена Любенова – Зам.-кмет на Общината.
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. № 10/12.01.2015 г.,
относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2015 година.
2. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 23/15.01.2015
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Пенчо Йорданов Атанасов,
живеещ в град Две могили, на улица „Русалка” № 22.
3. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 33/19.01.2015
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитър Данаилов Асенов,
живеещ в село Бъзовец, на улица „Филип Тотю” № 30.
По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Не съм съгласна с
приходната част на програмата. Завишени са продажните цени на имотите. При отчет за
2014 г. – 152 229 лева от продажба на имоти, за 2015 г. са прогнозирани 586 160 лева.
Надявам се Кметът на Общината да даде по-подробно разяснение за това разминаване.
Разисквания по първа точка не бяха направени.
По втора точка от дневния ред докладва Велико Великов: Постъпила е молбата
на Пенчо Йорданов Атанасов. В нея той твърди, че е безработен, няма никакви доходи.
Тока и водата му са спрени, майка му – Елена Йорданова Атанасова е починала на
05.12.2014 г. За погребението на майка си е взел пари назаем, които трябва да върне. Иска
да се пенсионира, но няма никакви средства, с които да отиде до град Русе и да си подаде
документите. Моли ни за помощ. Предлагам на г-н Атанасов да му бъде отпусната
еднократна финансова помощ в размер на 100 лева.
Разисквания по втора точка не бяха направени.
По трета точка от дневния ред докладва Теодор Андреев: В Общинския съвет е
постъпила молбата на Димитър Данаилов Асенов, живеещ в село Бъзовец, на улица
„Филип Тотю” № 30. В нея той твърди, че е безработен от дълги години, тъй като страда
от паркинсон. Семеен е като съпругата му – Милка Милкова Асенова също е безработна.
Има нужда от лечение, като лекарствата, които трябва да си набавя ежемесечно струват
около 40-50 лева. Нямат никакви странични доходи, моли ни за помощ. Предлагам на г-н
Асенов да му бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 100 лева.
Разисквания по трета точка не бяха направени.
След приключване на разискванията, комисията прие следните
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С Т А Н О В И Щ А:
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” и 2 (два) гласа „Въздържали се” не приема
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 10/12.01.2015 г., относно: Приемане на
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 година.
2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Пенчо Йорданов Атанасов в размер на 100 лева.
3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Димитър Данаилов Асенов в размер на 100 лева.
Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 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)

