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

ПРОТОКОЛ
№ 23
Днес, на 14.12.2012 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 Заявление от Севдие Мъстънова Мехмедова с вх. № 518/06.12.2012 г.
за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете.
2. Разглеждане на Заявление от Албена Великова Данчева с вх. № 519/06.12.2012 г. за
отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете.
3. Разглеждане на Молба от Мария Борисова Маринова с вх. № 528/12.12.2012 г. за
отпускане на еднократна финансова помощ.
4. Разглеждане на Молба от Юсеин Ибрямов Юсеинов с вх. № 550/18.12.2012 г. за
отпускане на еднократна финансова помощ.
5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 512/03.12.2012 г.,
относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на фицически и
юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе.
6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 533/14.12.2012 г.,
относно: Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване,
обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за
2013 г.
7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 534/14.12.2012 г.,
относно: Корекция по бюджета на Община Две могили и актуализация на капиталовите
разходи към 31.12.2012 г.
По първа точка от дневния ред докладва Велико Великов: Постъпило е Заявление
от Севдие Мъстънова от град Две могили за отпускане на еднократна финансова помощ за
раждане на второ дете. Всички необходими документи са редовни и представени в срок, и
двамата родители са жители на нашата община. Съгласно изискванията на Наредба № 10, това
заявление следва да бъде уважено на 100 %.
В разискванията по първа точка участие взеха:
1. Светлозар Донев: Съгласен съм с колегата Великов и предлагам на г-жа Мъстънова
да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 250 лева за раждане на второ
дете.
По втора точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Следващото заявление е
от Албена Данчева за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. И
тук всички необходими документи са редовни и представени в срок, и двамата родители са
жители на нашата община. Съгласно изискванията на Наредба № 10, това заявление следва да
бъде уважено на 100 %.
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Разисквания по втора точка не бяха направени.
По трета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Следващата молба е
подадена от Мария Маринова от град Две могили, в която твърди, че е майка на детето
Валентина Мариева Борисова, която е на 10 месеца и страда от вродена хидроцефалия. В
момента е настанена в МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” град Велико Търново, неврохирургично
отделение на лечение по повод вътрешна хидроцефалия, където е необходимо да бъде
имплантирана мозъчна ликвородренираща клапна система, която е на стойност 3 000 лева.
Лечението на детето е по НЗОК, която ще заплати сумата от 1 800 лева. Предлагам да на г-жа
Маринова 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 Светлозар Донев: Следващата молба е
от Юсеин Ибрямов Юсеинов, живеещ в град Две могили. В нея той твърди, че детето му –
Ибрям Юсеинов Ибрямов страда от тежко заболяване, за което ежегодно се налага да ходят на
медицински прегледи в град София. Ибрям Юсеинов Ибрямов е потребител на социална
услуга „Семейно консултиране и подкрепа на биологичното семейство” в „Центъра за
обществена подкрепа” – град Две могили. Бащата на детето отглежда детето си сам, работещ е
но средствата не му достигат, за да си покриват ежедневните разходи. Тъй като на 14.01.2013
г. на детето му предстои поредният преглед в град София, Юсеин Ибрямов ни моли да му
отпуснем еднократна финансова помощ. Предлагам да уважим молбата, като му отпуснем
еднократна финансова помощ в размер на 200 лева.
Разисквания по четвърта точка не бяха направени.
По пета точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Предложена ни е
докладна записка за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на
фицически и юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе.
Предлагам да приемем Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услугите, както следва: приемаме § 1, § 2 и §
4 във вида, в който са предложени, а § 3 – „Размерът на таксата за битови отпадъци за 2013 г.”
да остане в размерът, в който е към настоящия момент.
Разисквания по пета точка не бяха направени.
По шеста точка от дневния ред докладва Теодор Андреев: Следващата докладна
записка е пряко свързана с докладната записка, относно приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 5 и в частност § 3. Ако вземем в предвид решението, което се взе от
общинския съвет първоначално. Предлагам да се приемат сумите, които са по по заема на
ПУДООС, по Закона за управление на отпадъците и за регистрация на Сдруженията за
управление на отпадъците, а сумите, които са изписани в общите разходи за чистота по
населените места в Община Две могили да не се приемат. Или да се преизчислят сумите,
които са за разходи за чистота, като останат старите суми за населените места от предходната
година и към тях се добавят сумите по заема на ПУДООС, по Закона за управление на
отпадъците и за Регионалното сдружение и се получава сумата от 529 031 лева.
Разисквания по шеста точка не бяха направени.
По седма точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: В края на всяка година се
налагат подобни корекции по бюджета при настъпване на различни събития, които трябва да
бъдат отразени при приключване на финансовата година. Относно какви са промените по
бюджета са изброени подробно в докладната записка. Единствената забележка, която имам аз
е на стр. 7 от докладната записка – План за капиталовите разходи, финансирани с целева
субсидия от централния бюджет и собствени средства на Община Две могили за 2012 г. във
функция 6 „Изграждане на паркинг зад Общината” да не се приема. Причините за това са, че
не са спазени разпоредбите на Наредба № 6 на Общинския съвет в частта си за обсъждане и
приемане на общинския бюджет. Не е предложен списък на инвестиционните разходи за
одобрение от Общинския съвет. Направен е капиталов разход без да е искано съгласието на
Общинския съвет. Отново общинските съветници са поставени пред свършен факт без да има
възможност да прецени целесъобразността на разхода и дали този обект – паркинг зад
сградата на Общината е с приоритет пред други обекти.
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Предлагам ви да се приеме докладната записка като отпадне от Плана за
капиталовите разходи във функция 6 „Изграждане на паркинг зад Общината”.
Разисквания по седма точка не бяха направени.
След приключване на разискванията, комисията прие следните

С Т А Н О В И Щ А:
1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Севдие Мъстънова Мехмедова в размер на 250 лева за раждане на второ
дете.
2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Албена Великова Данчева в размер на 250 лева за раждане на второ дете.
3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Мария Борисова Маринова в размер на 200 лева.
4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Юсеин Ибрямов Юсеинов в размер на 200 лева.
5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услугите, предоставяни на фицически и юридически лица на територията на Община Две
могили, област Русе с измененията, които предложи г-жа Георгиева.
6. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема предложената план-сметка за
разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и
поддържане на териториите за обществено ползване за 2013 г., с измененията, които направи
г-н Андреев.
7. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Корекция по бюджета на Община Две
могили и актуализация на капиталовите разходи към 31.12.2012 г. с предложението, което
направи г-н Симеонов.
Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 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)

