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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 157 

Днес, на 21.07.2010г. 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. Петър Колев Петров – председател. 
2. Тодор Неделчев Куцаров – секретар. 
3. Красимир Ганчев Кунев – член.  

   4. Микерям Кадир Адям – член  

5. Йордан Георгиев Великов –  член. 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на заявление на Вероника Севдалинова Петрова с вх. № 
218/25.06.2010 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

2. Разглеждане на заявление на Шенай Зейнялова Феимова с вх. № 252/12.07.2010 г. 
за отпускане на еднократна финансова помощ. 

3. Разглеждане на заявление на Фатме Ибрямова Мехмедова с вх. № 254/12.07.2010 г. 
за отпускане на еднократна финансова помощ. 

4. Разглеждане на заявление на Мария Иванова Асенова с вх. № 256/15.07.2010 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 

5. Разглеждане на молба на Кирил Ботев Петков с вх. № 248/09.07.2010 г. за отпускане 
на еднократна финансова помощ. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 247/09.07.2010 г. 
относно: Изпъпълнение на Решение № 532 по Протокол № 46/16.10.2009 г. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 253/12.07.2010 г. 
относно: Актуализация на плана за капиталовите разходи и промени по бюджета на Община 
Две могили за 2010 г. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 255/13.07.2010 г. 
относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две 
могили за периода от 01.01.2010 г. до 30.06.2010 г.  

По първа точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: В постъпилото 
заявление от г-жа Петрова ни уведомява, че е родила първо дете за нея. Всички документи 
са изрядно подадени, но бащата на детето не е с постоянен адрес в нашата Община. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Микерям Адям: От представената справка е видно, че бащата не е жител на 

Общината, следователно размерът на помощта може да бъде 100 лева. 
2. Тодор Куцаров: Съгласен съм размерът на помощта да бъде 100 лева.  
По втора точка от дневния ред докладва Йордан Великов: Постъпило е заявление 

от Шанай Юсеинова, в което се казва, че е станала майка за втори път. Комисията по ЗСП е 
разгледала молбата и е излязла със становище същата да бъде уважена. 

В разискванията по втора точка взеха участие. 
1. Красимир Кунев: И двамата родители са жители на Общината, детето е второ, 

така че може да се отпусне сумата от 250 лева. 
2. Микерям Адям: За второ дете – 250 лева. 
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По трета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпило е заявление 

от Фатме Мехмедова във връзка с роденото от нея първо дете. Комисията по ЗСП е 
разгледала документите и е излязла със становището молбата за бъде уважена. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: И двамата родители са с постоянен адрес в Общината. Детето е 

първо, така че може да се отпусне помощ в размер на 200 лева. 
2. Тодор Куцаров: Съгласен съм помощта да бъде 200 лева. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: В заявлението на 

Мария Асенова се казва, че е родила близнаци. Те се явяват първи за майката. Комисията по 
ЗСП е разгледала молбата и е излязла със становище същата да бъде уважена. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: И двамата родители са с постоянен адрес в Общината и след 

като са две деца предлагам да отпуснем еднократна помощ от 250 лева за всяко дете. 
2. Йордан Великов: Тези деца са първите близнаци от много време в Общината и аз 

съм съгласен да бъде отпусната общо еднократна помощ в размер на 500 лева. 
По пета точка от дневния ред докладва Петър Петров: Кирил Ботев е подал молба 

до Общинския съвет за отпускане на еднократна помощ във връзка с тежко здравословно 
състояние. Комисията по ЗСП е разгледала молбата и е излязла със становището същата да 
не бъде уважена. 

В разискванията по пета точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Като се има в предвид малкото пари, които са останали в 

бюджета по Наредба № 10, становището на Комисията по ЗСП, лично аз смятам да не 
отпускаме помощ. 

2. Микерям Адям: И аз смятам, че молбата не трябва да се уважава още повече, че 
молителят има и 5 деца, които също биха могли да му помогнат. 

По шеста точка от дневния ред докладва Петър Петров: Община Две могили е 
член в АДО „Дунав” и участва в проект, в който съфинансира с 15 % - 1 574.25 евро. 
Въпросният проект цели да се изградят педиатрични кабинети в общините и оборудване на 
същите. За целта е необходимо Община Две могили да преведе общо 20 526.44 лева по 
сметка на АДО „Дунав” и след приключването на проекта 85 % от тази сума ще бъде 
възстановена на Общината. 

В разискванията по шеста точка взеха участие. 
1. Красимир Кунев: Това са нормални процедури по осъществяването успешно на 

процедурите и изпълнението на проектите. Общината трябва да даде по-голяма сума пари 
първоначално и след изпълнението успешно на проекта тя възстановява по-голямата сума от 
парите. 

2. Тодор Куцаров: И аз съм на мнение, че проектът е добър с цел оборудване на 
педиатричен кабинет. Желателно е да можем да го осъществим. 

По седма точка от дневния ред докладва Микерям Адям: С приключване на 
второто тримисечие Общинска администрация ни е предоставила актуализация на плана за 
капиталовите разходи и промени по бюджета. Вижда се, че капиталовите разходи са се 
увеличили понеже са получени средства по договора с УНИЦЕФ – 27 108 лева и е придобит 
програмен продукт за кадастър и регулация – 2 160 лева. От така представения вид общо 
бюджета възлиза на 5 230 383 лева. 

В разискванията по седма точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Съвсем незначителни са предложените промени, но трябва да 

имаме в предвид, че другия месец ще ни бъде предложен съвсем нов бюджет на Общината 
във връзка с направените промени в Републиканския бюджет. 
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2. Тодор Куцаров: И аз съм на мнение да приемем предложената актуализация, а 

на ново вече ще разглеждаме новия бюджет, който ще се приеме на една от следващите 
сесии на Общинския съвет. 

По осма точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Председателят на 
Общинския съвет е предложил отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в 
Община Две могили за периода от 01.01.2010 г. до 30.06.2010 г. Обобщена за половин година 
са изразходвани половината от заложените средства.  

В разискванията по осма точка взеха участие:  
1. Микерям Адям: Смятам, че до края на годината може да се изпълни без проблеми 

бюджета. 
2. Петър Петров: Съгласен съм с предложения отчет. Движим се в нормалните 

граници. 
  

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласието си да бъде отпусната еднократна 
помощ за раждане на първо дете на Вероника Севдалинова Петрова  в размер на 100 лева. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласието си да бъде отпусната еднократна 
помощ за раждане на първо дете на Шенай Зейнялова Феимова в размер на 250 лева. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласието си да бъде отпусната еднократна 
помощ за раждане на първо дете на Фатме Ибрямова Мехмедова в размер на 200 лева. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласието си да бъде отпусната еднократна 
помощ за раждане на близнаци на Мария Иванова Асенова в размер на 500 лева. 

5. Комисията с 5 (пет) гласа „за”  отказва да бъде отпусната еднократна финансова 
помощ на Кирил Ботев. 

6. Комисията с 5 (пет) гласа „за” одобрява изпъпълнение на Решение № 532 по 
Протокол № 46/16.10.2009 г. 

7. Комисията с 5 (пет) гласа „за” одобрява Актуализация на плана за капиталовите 
разходи и промени по бюджета на Община Две могили за 2010 г. 

8. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Отчет за изпълнението на бюджета на 
Общинския съвет в Община Две могили за периода от 01.01.2010 г. до 30.06.2010 г.  

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
 

 

Подписали протокола: 
 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев)            
 

4. ………………………  5. ………………………   
           (Йордан Г. Великов)                              (Микерям К. Адям) 
  

 
       Председател на комисията: 
 
       ______________ (П. Петров) 
 

Секретар   на   комисията: 
 
       _____________ (Т. Куцаров) 


