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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 2 

 

Днес, на 24.01.2020 г. от 09,30 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стаята на Общинския съвет, се проведе заседание на постоянната комисия по „Бюджет и 
финанси”, на което присъстваха: 

1. Христина Димитрова Ефтимова – Председател. 
2. Соня Петрова Неделчева – Нечева – Секретар. 
3. Ахмед Недрет Ахмед – Член. 
4. Мехмед Селманов Чолаков – Член. 
5. Юсеин Ахмедов Юсеинов – Член. 
6. Драгомир Дамянов Драганов – Член. 
7. Бисер Йорданов Йончев – Член. 
На заседанието присъстваха Божидар Борисов – кмет на Община Две могили и 

Явор Цветанов – директор на ОП „Обществено хранене“. 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община Две 

могили, с вх.№13/16.01.2020г. относно: Приемане на Спортен календар на Община Две 
могили за 2020г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община Две 
могили, с вх.№ 19/20.01.2020г. относно: Информация за резултатите от участието на 
Община Две могили през 2019г. в проекти по различните оперативни програми и 
изпълнени със средства от Републикански бюджет. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№21/20.01.2020г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на 
Атидже Гююлведин Наим за раждане на второ дете. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№22/20.01.2020г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на 
Нелгюн Назмиева Севдалиева на 48г., живееща в с. Бъзовец.  

5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№23/20.01.2020г. относно:Приемане на информация за дейността на 
Общинското предприятие „Обществено хранене“ за периода 01.07.2019г. – 31.12.2019г. .  

6. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№28/20.01.2020г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на 
Севдалина Петрова Добрева за раждане на първо дете. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№30/22.01.2020г. относно: Приемане на бююджета на Община Две могили за 
2020г.. 

По първа точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова-председател на 
комисията: Постъпила е Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община Две 
могили, с вх.№13/16.01.2020г. относно: Приемане на Спортен календар на Община Две 
могили за 2020г. Колеги, постъпилата докладна записка се разглежда от нашата комисия 
само във финансовата част /аз имам много въпроси по докладната, но те не са свързани с 
финансирането на спортните мероприятия, за това ще ги задам по време на заседание/. 
Вижда се, че основно финансирането на тези мероприятия е от излишъка на МКБППМН, 
общия размер на сумата е 4 470 лева, като от тях участието на общината е в размер на 670 
лева. Нямам друго, което да допълня. Моля, за вашето мнение. 
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Разисквания по първа точка: 

1. Мехмед Чолаков: По спортния календар няма какво да допълня. От 
докладната за Бюджет 2020г. се вижда, че са заделени около 36 000 лева за 
спортните клубове, мероприятия и други дейности свързани със спорта, 
които според мен са напълно достатъчни. 

2. Драгомир Драганов: Аз имам един въпрос: Какъв процент отделя Община 
Две могили от бюджета си за развитието на спорта? Редно е 1% от общия 
бюджет да се насочат към спорта. При бюджет от около 7 900 000 лева 
парите отделяни за спорт трябва да бъдат около 79 000 лева, а общинското 
ръководство е предвидило само 36 000 лева, което е крайно недостатъчно, 
като се има в предвид, че тук са включени парите за издръжка на клубовете, 
за ремонт и поддръжка на спортните съоръжения и т.н. 

3. Христина Ефтимова: Не мога да ви отговоря на този въпрос. Аз мисля, че е 
до 1% от бюджета на общината, и ако е така се вместваме. Други въпроси 
имате ли, ако не предлагам да гласуваме докладната записка. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община Две 
могили, с вх.№13/16.01.2020г. относно: Приемане на Спортен календар на Община Две 
могили за 2020г.: За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ 
гласа. 

По втора точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: Постъпила е Докладна 
записка от Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили, с вх.№ 19/20.01.2020г. 
относно: Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 2019г. в 
проекти по различните оперативни програми и изпълнени със средства от Републикански 
бюджет. Инормацията е дадена в табличен вид. Отразени са проектите, които са 
реализирани и тези, които са в подготовка. Добра работа на администрацията и на 
Директора на Дирекция РР. От таблицата се вижда, че голяма част са изпълнени, много са 
подготвени за кандидатстване по различни програми. Нямам забележки. Някой да желае 
да се изкаже? Не. Да преминем към гласуване. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община Две 
могили, с вх.№ 19/20.01.2020г. относно: Информация за резултатите от участието на 
Община Две могили през 2019г. в проекти по различните оперативни програми и 
изпълнени със средства от Републикански бюджет: За – 5 /пет/ гласа, Против – 0 /нула/ 
гласа, Въздържал се – 2 /два/ гласа. 

По трета точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: Постъпила е Докладна 
записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две могили, с вх.№21/20.01.2020г. 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Атидже Гююлведин Наим за 
раждане на второ дете. Докладната е разгледана в трета комисия и е одобрена, от нас се 
изисква да определим размера на помоща. Съгласно наша Наредба №10 тя е 250,00 лева. 
Имате ли въпроси? Ако не, да гласуваме. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№21/20.01.2020г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на 
Атидже Гююлведин Наим за раждане на второ дете: За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 /нула/ 
гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова – 
председател на комисията:Постъпила е Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на 
Община две могили, с вх.№22/20.01.2020г. относно: Отпускане на еднократна финансова 
помощ на Нелгюн Назмиева Севдалиева на 48г., живееща в с. Бъзовец. Докладната е 
одобрена от трета комисия и според Наредба 10 можем да отпуснем помощ в размер на 
200,00 лева. Съгласни ли сте със сумата? Да гласуваме. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№22/20.01.2020г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на 
Нелгюн Назмиева Севдалиева на 48г., живееща в с. Бъзовец.:За – 7 /седем/ гласа, Против – 
0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

По пета точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова – председател на 
комисията: Постъпила Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
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могили, с вх.№23/20.01.2020г. относно:Приемане на информация за дейността на 
Общинското предприятие „Обществено хранене“ за периода 01.07.2019г. – 31.12.2019г. . 
Колеги, поканих на заседанието на комисията да присъства Директора на ОП 
„Обществено хранене“ – Явор Цветанов. Преди да започнем днешното заседание с г – н 
Цветанов обсъдихме докладната. Според мен тя е добре написана, но аз лично имам един 
въпрос към него: Има ли възможност ОП да разшири дейността си, като започне да 
предлага и кетъринг?  Виждам, че в планираните дейности няма заложена такава услуга и 
искам да знам мислено ли е в тази посока. Това е в компетенциите на Директора и очаквам 
да бъде направено проучване и да бъде докладвано на Комисията. 

В разискванията по пета точка взеха участие: 
1. Бисер Йончев: Г-жо Ефтимова, има ли сондиране първо ще има проявен 

интерес към такава услуга и второ колко души ще се възползват. Защото, ако не 
е рентабилно, няма смисъл да се извършва кетъринг от общинското 
предприятие. 

2. Христина Ефтимова: Аз лично съм говорила с около 20 човека, а освен тях 
има още 30 работещи в предприятието за парфюми, които са готови да 
поръчват обедно хранене. 

3. Ахмед Ахмед: Да така е има желаещи. 
4. Бисер Йончев: Ще бъдат ли предварително финансово обвързани, за да има 

редовни поръчки. 
5. Христина Ефтимова, Ахмед Ахмед: Е, разбира се. 
6. Явор Цветанов: С Г – жа Ефтимова разговаряхме предварително. Аз имам 

много идеи за развитието на предприятието, но всичко е свързано с пари. За 
сега се опитваме да покрием натрупаните стари задължения и да се вместим в 
рамките на бюджета. Дали е възможно предлагането на обедно меню на 
предприятията в Две могили ще ви информирам след като направя проучване за 
броя на желаещите, ще подготвя меню със съответните цени, ще преценим 
рентабилността на услугата. 

7. Драгомир Драганов: Аз също имам няколко въпроса. Първият: Задълженията 
към доставчици в размер на 19 000 лева от кога са? 

8. Явор Цветанов: Това са стари задължения, които във времето намаляват. През 
2018 г.  са били около 60 000 лева. Когато аз започнах работа бяха 49 000 лева. 
Стараем се да изчестваме старите задължения, но те са доста. 

9. Драгомир Драганов: Вторият ми въпрос е за пещерата Орлова чука. От 
докладната виждам, че приходите са намаляли. На какво се дължи това? 

10. Явор Цветанов: Да с около 3000 лева. Сезонът беше слаб. Направени бяха 
много подобрения, но трябва да се наблегне на рекламата в интернет и ако 
може да увеличим и сезона, поне с 10 дена, ще е от голямо значение. Стараем се 
барчето да работи по – добре. Нощувките също са повече. Както виждате в 
докладната приходите от барчето и хижата са се увеличили. 

11. Драгомир Драганов: Според мен цените за вход в пещерата са много ниски. 
Шест лева са нищо особено за румънските туристи. Естествено трябва да се 
предлага и по – добра услуга. Имахме замисъл да се изгради посетителски 
център, където може да се вижда пещерата на 3D, 4D и т.н. Сега технологиите 
са толкова напреднали. Освен това достъпа до пещерата е много труден, така че 
ще има хора, които ще предпочитат да гледат в посетителския център. Имахме 
такъв изготвен проект. Потърсете го, защото пещерата и двете могили са 
основните атракции на гр. Две могили. Последният ми въпрос е за финансовото 
състояние на предприятието. 

12. Явор Цветанов: Към момента не можем без дофинансиране. 
13. Драгомир Драганов: Имаме още едно общинско училище – професионалната 

гимназия. Там учат около 160 ученика, на които не се доставя храна. Помислете 
в тази посока. Говорете с директора за да могат да бъдат обхванати и те, тъй 
като голяма част от тях са пътуващи. 
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14. Христина Ефтимова: Подкрепям г – н Дамянов. Предлагам мероприятията 

на общината да бъдат изнесени на територията на пещерата. По този начин ще 
презентираме пещерата и ще привлечем повече туристи. 

15. Драгомир Дамянов: През 2010г. бяхме направили беседки, но незнайно защо 
бяха премахнати. 

16. Христина Ефтимова: Пак могат бъдат направени, но от еко материали. Трябва 
да има желание. 

17. Драгомир Дамянов: Предлагам информацията да бъде допълнена с нашите 
предложения. 

18. Христина Ефтимова: Това е информация за минал период и няма как да ги 
допълним. Ако няма други предложения предлагам да гласуваме докладната. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№23/20.01.2020г. относно:Приемане на информация за дейността на 
Общинското предприятие „Обществено хранене“ за периода 01.07.2019г. – 
31.12.2019г. .: За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ 
гласа. 
По шеста точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова – председател на 

комисията: Постъпила е Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№28/20.01.2020г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на 
Севдалина Петрова Добрева за раждане на първо дете. Колеги предоставени са всички 
документи изискуеми по наша Наредба 10 за отпускане на еднократна помощ за раждане 
на дете. Предлагам, съгласно същата, да бъде отпусната сумата от 200,00 лева. Други 
предложения. Няма. Моля, да гласуваме. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№28/20.01.2020г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на 
Севдалина Петрова Добрева за раждане на първо дете: За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 
/нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа 

По седма точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова – председател на 
комисията:Постъпила е Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№30/22.01.2020г. относно: Приемане на бююджета на Община Две могили за 
2020г.. Колеги, прегледах бюджета. Цифрите са точни за това няма да се спирам по 
параграфи. Според мен не е необходимо да ги коментираме. За мен е по – важно да 
обърнем внимание на дейностите, които се дофинансират от общината, да видим дали е 
възможно да го намалим, защото, съгласете се, не може години наред да се цуца общината 
и да не се вземат мерки. Идеятя ми е, че ако намалим парите за дофинансиране ще останат 
повече за инвестиционни дейности. Съгласен ли сте с мен г – н Кмет. 

Разисквания по седма точка: 
1. Божидар Борисов: Ще започна с въпроса за пещерата. От предходния мандат 

се работи да се приведе пещерата и района във вид за да може да се повишат 
приходите. Ремонтира се хижата, почисти се наоколо, барчето работи по – 
добре. Всичко това се вижда по повишаването на приходите. За съжаление 
паркинга, който към момента се ползва, е много малък и не може да побере 
автобусите и автомобилите с туристи. Друг проблем е тесният път до 
местността. От 2016г. сме изготвили проект за разширяване на пътя от разклона 
на пътя Две могили – Иваново до пещерата. 2020г. ще кандидатстваме с него. 
Второ – посетителският център. Съгласен съм с вас, аз също имам идея за 
изграждането на такъв, а също и за екопътека, свързваща пещерата с Русенски 
лом. Миналата година поканих архитект, който да проучи пещерата и достъпа 
до нея. Знаете, че здравето и безопасността са на първо място. На база доклада 
на архитекта беше изготвена план – сметка на дейностите по укрепването, 
осветлението и т.н. на пещерата. Всичко това съм до Областния управител на 
област Русе, защото пещерата и достъпа до нея са държавна собственост, и 
очакваме одобрението му. Беше открит скален манастир на скалите до с. 
Широково, който смятам да свържа с екопътека с пещерата и по този начин 
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мисля, че ще се повишат приходите от туристическа дейност. Направихме 
проучване и на двете могили. Няма да успеем да започнем разкопки тази 
година, но за следващите от мандата имаме идея да ги превърнем в 
туристическа дистинация. 
По отношение на бюджета: г – жа Ефтимова е много права, че трябва да се 
намалят парите за дофинансиране. Бях дал обещание, че няма да закривам ОДК, 
но погледнете за какви суми става въпрос – бюджетът им е три пъти по – висок 
от това, което дава държавата. Нямам против общината да дофинансира, но не и 
в този размер. Не може всичко да поема общинския бюджет. Трябва да се 
направи разчет и някой от дейностите да минат към училището, а други към 
читалището. Да знам, че ОДК е за децата на Две могили, но съгласете се, че не 
всички имат деца и не е честно към тях. На общественото обсъждане на 
бюджета не присъстваха граждани, които да вземат отношение, но във фейсбук 
всички са много компетентни. 

2. Христина Ефтимова: Съгласна съм с г – н Борисов. Не може за всичко да 
товарим общината, смятам, че родителите също могат да плащат. Например 10 
лева на месец за никой няма да са проблем. Защото, забелязала съм, когато е 
безплатно, някои родители дори не се интересуват какво са научили децата им и 
не присъстват на мероприятията. Съгласен ли сте с мен г – н Дамянов. 

3. Драгомир Драганов: Разбира се г – жо Ефтимова, навсякъде тези извънкласни 
форми се доплащат от родителите. Но в същото време виждате, че такива 
учереждения се дофинансират, за това меже да помислим за намаляване на 
размера на дофинансиране, но в никакъв случай не трябва да закриваме ОДК.  

4. Божидар Борисов: Точно това имах и аз в предвид. Виждате, че се опитваме да 
намалим разходите във всички звена. Тази година съм предвидил да заменим 
печките на твърдо гориво с пелетни камини във всички кметства. 

5. Драгомир Драганов: В тази връзка при обсъждането на докладната за 
управлението на общинската собственост се оказа, че са заложени същите 
кубици дърва, както през предходната, а в същото време ще заменяме с пелетни 
камини. Изготвилият докладната, Нейхан Назиф, не знаел за това, не знае и 
програмата за енергийна ефективност. Трябва да се синхронизират тези неща. 

6. Божидар Борисов: Учуден съм, че Нейхан не е разбрал, но ще бъде поправен 
план. За следващата година имам идея да сменим котлите на нафта с такива 
работещи с компресиран газ. На много места съм виждал такива, но трябва да 
се изготви проект. По този начин ще се намалят разходите за отопление, на 
детскта градина например, значително. 

7. Драгомир Драганов: Да се върнем на туризма. Много често ми се е случвало 
през почивните дни да видя румънски туристи, които се катерят на скалите до с. 
Широково. Там няма къде да се спре, пъдя е тесен. Ако може да се почисти за 
да има къде да паркират и за да не стане някое ПТП. 

8. Божидар Борисов: Да, и аз съм ги виждал. Както ви казах там археолози 
откриха скална църква и за бъдеще мисля да я свържем с пещерата, като 
туристическа дестинация. Вече съм взел мерки да се почисти за да има място за 
спиране. 
Друг наболял проблем е заплащането на медицинските сестри, които са към 
училищата и детските градини. Бяха ми изпращани хора да ми влияят, някои от 
сестрите дойдоха да говорят с мен, като доста остро поставиха въпроса. Вчера 
имах среща с техен представител от КНСБ и се споразумяхме основното им 
заплащане да стане 700,00 лева. Мисля, че е напълно достатъчно за работата 
която вършат. Ако спазвах наредбата трябваше да бъдат две медицински 
сестри, защото броят на децата е много малък. В момента те са четири. Няма 
как хем да има повече работни места, хем да има високи заплати. Мога да им 
направя заплатите 1200,00 лева, но трябва да са само две мед.сестри. 
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9. Мехмед Чолаков: Аз искам да взема отношение по бюджета. Според мен 

Бюджет 2020 е много стиснат, много скромен. Ще се аргументирам. Към 
момента общинския дълг 0,00 лева. Сега беше момента за по – смела 
инвестиционна програма, да се вземе краткосрочен дълг, който да бъде 
изплатен до края на мандата за да не остават задължения за следващият кмет. 
Тази е годината, в която трябваше да бъде обновен и автомобилния парк на 
общината, да се закупи нов камион, автомобил и т.н. Това е моята забележка 
към ръководството на общината. Иначе от общия бюджет ние разполагаме с 
около 3 000 000 лева от местни приходи, като махнем капиталовите разходи, 
заплатите, осигуровките остават около 200 000 лева, които трябва да 
разпределим. Както винаги съм казвал капиталовите разходи трябва да се 
разпределят според броя на населението – 50% за гр. Две могили, 50% за 
останалите населени места. Виждам, че в бюджета са заложени капиталови 
разходи във всички села, което може само да ме радва. Но не съм съгласен с 
отделените за инвестиции 36 000 лева. Крайно недостатъчни. Не може за спорт 
бюджета да е 36 000 / не съм против спорта / и за инвестиции да отделяме 
36 000 лева. За това казвам, че трябва да се обърне внимание на 
инвестиционната програма. Сега имаме уникалния шанс да се направят много 
неща за Две могили – управляващата партия е ГЕРБ, кметът е от управляващата 
партия, коалиционният ви партньор СДС има трима съветника, така че можете 
да лобирате на по – високо ниво и нещата да се случват. 

10. Драгомир Драганов:Г – н Чолаков, ще ви прекъсна. Има инвестиционна 
програма за мандата, където ще си направите предложенията. До колкото 
разбирам ти искаш да разделиш, кои от капиталовите разходи се финансират от 
собствени приходи, кои с държавно, кои са по проекти. Това ще бъде отразено в 
инвестиционната програма на кмета. За мен е по – важно да се участва в 
проекти и този дълг, който предложихте да бъте взет, да отиде за проектиране, 
изготвяне на документация за кандидатстване, а не да се вземе дълг, да 
направим една улица или един тротоар. Аз съм напълно против вашето 
предложение. Аз искам да Ви направя едно предложение Г – н Кмете. Тъй като 
не мога да направя сам ремонт на тротоара, става въпрос за улицата от бул. 
България към пазара, защото е общинска собственост, Ви предлагам само да 
купите плочките, а аз ще ги поставя. Това, което си говорихме на миналата 
сесия за пазара даде ефект. Вече не спират да продават отвън на пътя. Улицата 
пред пазара трябва да се преасфалтира, да се направи паркинг, да се боядисат 
тарабите, ако трябва хванете администрацията с доброволен труд да се включи. 
Така пазара ще се освежи и ще придобие европейски вид. 

11. Божидар Борисов: Ремонта на тротоарите е заложен от миналата година, 
избрана е фирмата изпълнител и при хубаво време започва работа. Други 
ремонти ще бъдат направени в района на поликлиниката, автогарата, парка 
срещу автогарата. Ще бъдат сменени плочките, осветлението и т.н. 

12. Драгомир Дамянов: Последен въпрос: Тази година почти няма зима, но има 
много заледени участъци. Как общината се справя с тях? Защото според мен не 
се опесъчава редовно. 

13. Божидар Борисов: По този въпрос миналата година подсигурихме селата с 
работници и шасита и те са длъжни да извършват опесъчаването. От 
държавната субсидия за снегопочистване се надявам да остане една голяма 
част. С парите мисля да закупя техника за зимно почистване и опесъчаване. 
Така ще можем по ефективно и навременно да вземаме мерки. 

14.  Христина Ефтимова: Ако няма други въпроси, мнения и предложения 
предлагам да прекратим разикванията и да гласуваме Бюджет 2020г. 
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Комисията приеДокладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 

могили, с вх.№30/22.01.2020г. относно: Приемане на бююджета на Община Две могили за 
2020г.: За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа 

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 Божидар 
Борисов – Кмет на Община Две могили, с вх.№13/16.01.2020г. относно: Приемане на 
Спортен календар на Община Две могили за 2020г. 

2. Комисията със 5 (пет) гласа „за”, 2 /два/ гласа «въздържал се» приема 
Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили, с вх.№ 
19/20.01.2020г. относно: Информация за резултатите от участието на Община Две могили 
през 2019г. в проекти по различните оперативни програми и изпълнени със средства от 
Републикански бюджет. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар 
Борисов – Кмет на Община две могили, с вх.№21/20.01.2020г. относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Атидже Гююлведин Наим за раждане на второ дете. 

4.Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар 
Борисов – Кмет на Община две могили, с вх.№22/20.01.2020г. относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Нелгюн Назмиева Севдалиева на 48г., живееща в с. 
Бъзовец. 

5.Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар 
Борисов – Кмет на Община две могили, с вх.№23/20.01.2020г. относно:Приемане на 
информация за дейността на Общинското предприятие „Обществено хранене“ за периода 
01.07.2019г. – 31.12.2019г. 

6.Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар 
Борисов – Кмет на Община две могили, с вх.№28/20.01.2020г. относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Севдалина Петрова Добрева за раждане на първо дете. 

7.Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар 
Борисов – Кмет на Община две могили, с вх.№30/22.01.2020г. относно: Приемане на 
бююджета на Община Две могили за 2020г.. 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 11,30 часа.   

Подписали протокола: 
 
 

1. …………………......  2. …………………......... 3. ………………......….. 
               (Христина Д. Ефтимова)                     (Соня П. Неделчева - Нечева)           (Ахмед Н. Ахмед) 

 
 

4. ………………….......  5. ………………......…  6. ………………......… 
                          (Мехмед С. Чолаков)        (Юсеин А. Юсеинов)        (Драгомир Д. Драганов) 

 
 
7. ………………......… 
          (Бисер Й. Йончев) 

 
Председател на комисията: 

        
 

                                                                            _________ (Христина Ефтимова) 
 
 
 
 

Секретар   на   комисията: 
        

 

___________ (Соня Неделчева – Нечева) 
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