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

ПРОТОКОЛ
№ 57
Днес, на 24.07.2015 г. от 10.00 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.
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни пречки,
единодушно приехме следния дневен ред:
1. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 237/08.07.2015 г., относно:
Изплащане на възнаграждение за оказана от адвокат правна помощ.
2. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 240/13.07.2015 г., относно:
Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две могили за
периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
3. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 241/13.07.2015 г., относно:
Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две могили за
периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.
4. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 251/23.07.2015 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Антонова Христова, живееща в град
Две могили за раждане на първо дете – Кристиана Христова Христова.
5. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 252/18.06.2015 г., относно: Отпускане
на еднократна финансова помощ на Валентин Симеонов Панайотов и Гюлджихан Гюлтекинова
Ашимова, живеещи в село Чилнов, на улица „Девети септември” № 15.
6. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 253/18.06.2015 г., относно: Отпускане
на еднократна финансова помощ на Здравка Маркова Иванова, живеещи в село Батишница, на
улица „Камчия” № 6.
По първа точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Със свое Решение № 348
по протокол № 24/22.03.2013 г., Общинския съвет измени свое Решение № 71 по протокол №
5/27.01.2013 г.. С него бе променено основното месечно възнаграждение на кмета на общината от
1 462 лева на 900 лева, считано от 01.04.2013 г. Кметът, оспори решението на Общинския съвет в
Административен съд – Русе. Образувано бе административно дело № 126 по описа на същия съд
за 2013 г. Пълномощник на кмета на общината бе адвокат Валентин Вълков, а на Общинския съвет
– адвокат Александър Ганчев, упълномощен от председателя Христина Ефтимова.
Към настоящият момент, адвокат Ганчев не си е получил полагащото му се
възнаграждение. Това му дава основание да си потърси на свой ред правата в съда. За
неизплатения адвокатски хонорар е образувано гр. дело № 263 по описа за 2015 г. на Районен съд
– Бяла. Направил е допълнителни разходи. И вместо да бъдат изплатен първоначалния хонорар в
размер на 400 лева, сега вече сумата е набъбнала на 1050 лева, без натрупаната до момента
законна лихва. Смятам, че трябва да се изплати сумата плюс разходите на Общински съвет Две
могили по гр. Дело 263/2015 г. на РС град Бяла. Разходът е за сметка на бюджета на Общински
съвет.
Разисквания по първа точка не бяха направени.
По втора точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: През 2014 г.в бюджета на
Община Две могили бяха планирани 137 394 лева за разходи на Общински съвет. През 2014 г. са
усвоени 126 949 лева. Общото изпълнение на бюджета за 2014 г. е 92.4 %. Остатъкът в края на
годината е 10 445 лева. Предлагам да приемем предложеното ни решение.
Разисквания по втора точка не бяха направени.

2
По трета точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Планираният бюджет за
разходите на Общински съвет Две могили за 2015 г. е в размер на 161 574 лева. През първото
полугодие на 2015 г. са усвоени 74 777 лева, което е 46.37 % от бюджета ни за годината. Считам,
че можем да приемем предложението.
Разисквания по трета точка не бяха направени.
По четвърта точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Всички необходими
документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са представени в срок. Сумата, която се полага
в случая е 200 лева за раждане на първо дете.
Разисквания по четвърта точка не бяха направени.
По пета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Тук става въпрос за лечение на
дете. Предлагам да отпуснем еднократна финансова помощ в размер на 200 лева.
Разисквания по пета точка не бяха направени.
По шеста точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Лицето е онкоболна и ни
моли за помощ, за да може да си закупи дърва за огрев. Предлагам да и отпуснем помощ в размер
на 5 куб. дърва от Общинския горски фонд.
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 Байчо Георгиев с вх.
№ 237/08.07.2015 г., относно: Изплащане на възнаграждение за оказана от адвокат правна помощ.
2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Байчо Георгиев с вх.
№ 240/13.07.2015 г., относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския
съвет в Община Две могили за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Байчо Георгиев с вх.
№ 241/13.07.2015 г., относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския
съвет в Община Две могили за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.
4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Петя Антонова Христова за раждане на първо дете в размер на 200 лева.
5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Валентин Симеонов Панайотов и Гюлджихан Гюлтекинова Ашимова в
размер на 200 лева.
6. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
помощ на Здравка Маркова Иванова – 5 куб. дърва.

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 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)

