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

ПРОТОКОЛ
№ 52
Днес, на 09.02.2015 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 Марийка Андреева – Директор Дирекция „ФСД и
управление на собствеността” и Росица Димитрова – есперт „Бюджет” в общинска администрация.
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. № 41/27.01.2015 г., относно:
: Приемане бюджета на Община Две могили за 2015 г.
2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 51/05.02.2015 г., относно:
Осигуряване на дърва за огрев на общински и обществени учреждения за отоплителен сезон
2015-2016 г. и определяне на продажна цена на дърва за огрев за населението на Община Две
могили.
3. Разглеждане на Информация от Николай Христов с вх. № 54/09.02.2015 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 Наредбата № 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 за трето и четвърто
тримесечие на 2014 г.
4. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 56/09.02.2015 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Нурджихан Рефедова Илиязова живееща
в град Две могили за раждане на тризнаци – Нелин Тамерова Ахмедова, Тюлин Тамерова
Ахмедова и Хелин Тамерова Ахмедова.
По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Представен ни е
проектобюджет на общината за 2015 година, който е разработен съобразно Закона за публичните
финанси. Основната цел на бюджет 2015 г. е финансовата стабилност на Община Две могили.
Бюджет 2015 г. е в размер на 6 299 820 лева. По приходната част приходите с държавен характер
са в размер на 2 687 161 лева – обща допълваща субсидия – 2 484 067 лева; собствени приходи на
училища – 9 534 лева; преходни остатъци на училища и ЦОП – 207 025 лева. Относителният дял
на приходите с държавен характер е 46.3 %. Приходите с общински характер са в размер на
3 612 659 лева. Те включват обща изравнителна субсидия – 521 500 лева; трансфер за зимно
почистване – 64 200 лева; целева субсидия за капиталови разходи – 340 900 лева. Приходите от
МДТ са в размер на 503 120 лева и неданъчни приходи – 1 707 470 лева. Относителният дял на
приходите с общински характер е 53.7 %. В приходната част за местни дейности е включена и
частта от преходния остатък към 31.12.2014 г. в размер на 596 255 лева. Разходите за държавни
дейности са в размер на 2 687 161 лева, а за местни дейности – 3 168 853 лева. Разходите за
допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности са в размер на 320 774 лева.
Планиран е и резерв в размер на 123 032 лева. Предлагам да приемем предложеният ни проект на
бюджет за 2015 година.
Разисквания по първа точка не бяха направени.
По втора точка от дневния ред докладва Велико Великов: Трябва да разгледаме цените
на дървесината за нуждите на населението и цените на дървата за ветераните от войните с
постоянен адрес в Община Две могили. Предложените цени са приемливи и мисля, че трябва да
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подкрепим предложението във вида, в който ни се предлага или – дърва за нуждите на
населението 48 лева за 1 пр.куб. и 26 лева за дърва за ветераните от войните.
Разисквания по втора точка не бяха направени.
По трета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Извършените промени по
бюджета на Общината са на основание ЗПФ и нашата Наредба № 6. Направени са следните
промени: в § 10-16 са преместени 500 лева по § 10-20 – в Поликлиника Две могили за демонтиране
на бракувана рентгенова уредба. В дейност „Чистота” се преместват 2 000 лева от § 10-16 в § 02-02
и 144 лева от § 05-80 в § 05-51. По дейност „Др. дейности по туризма” 49 лева се преместват от §
01-01 в § 02-09. През м. декември 2014 година от резерва са прехвърлени средства в дейност
„Общински съвет” по § 10-98 – 26 лева. В КООРС са увеличени § 01-01 и § 05-60 – 149 лева. В
ЦДГ са увеличени разходите за материали с 1 619 лева, а в дейност „Чистота” за снегопичестване
разходите са увеличени с 482 лева.
Разисквания по трета точка не бяха направени.
По четвърта точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Всички необходими
документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са представени в срок. Сумата, която се полага
в случая е 900 лева за раждане на тризнаци.
Разисквания по четвърта 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. № 41/27.01.2015 г., относно: : Приемане бюджета на Община Две могили за 2015 г.
2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с
вх. № 51/05.02.2015 г., относно: Осигуряване на дърва за огрев на общински и обществени
учреждения за отоплителен сезон 2015-2016 г. и определяне на продажна цена на дърва за огрев
за населението на Община Две могили.
3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информация от Николай Христов с вх. №
54/09.02.2015 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 Наредбата № 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 за трето и четвърто тримесечие на 2014 г.
4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ за раждане на тризнаци на Нурджихан Рефедова Илиязова в размер на 900 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)

