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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 30 

Днес, на 14.04.2022 г. от 09,30 часа, в град Две могили, в стаята на Общински 
съвет Две могили, 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. Бисер Йорданов Йончев – Член. 
7. Драгомир Дамянов Драганов – член. 
 
На заседанието на комисията присъства Юлиана Тодорова – председател на ОС Две 

могили. 
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 с вх. № 91/01.04.2022 г., 
относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2022 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 107/12.04.2022 г., 
относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на общината и 
кметовете на кметства . 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 92/04.04.2022 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ебру Наажиева Юсеинова за 
раждане на първо дете – Умут Юсеин Хасан .  

4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 96/08.04.2022 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Цветомира Викторова Дойкова за 
раждане на първо дете – Ема Станимирова Димитрова. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 97/08.04.2022 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Фиген Фахрединова Салиева за 
раждане на първо дете – Дуйгу Салиева Саамиева. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 99/11.04.2022 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ива Иванова Пеева за раждане на 
първо дете – Андреа Ивайлова Кънчева . 

7. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 106/12.04.2022 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Николай Иванов Йорданов, 
живеещ в село Каран Върбовка, на улица „Св. Св. Кирил и Методий“ № 7. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 111/13.04.2022 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Данка Борисова Василева от град 
Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Христина Етимова председател на 

комисията: Постъпила е Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 91/01.04.2022 г., 
относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2022 г . Бюджетът на Община Две 
могили е разработен на базата на Закона за държавния бюджет и на приетите вътрешни 
нормативни документи на Община Две могили. Беше подробно представен на 
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общественото обсъждане. Там бяха зададени и въпроси към Кмета на Община Две 
могили, на които той подробно отговори. Въпросите бяха свързани с капиталовите 
разходи в бюджета. Бюджетът за 2022г. е в размер на 13061079 лева, от които 6569289 
лева с държавен характер. Приходите от местни дейности са в размер на 6491790 лева, от 
които целевата субсидия за капиталови разходи е 765100 лева. Общината няма 
неизплатени задължения или заеми. Данъчните приходи са заложени в размер на 
610000лева, неданъчните – 1874552 лева. Колеги, имате думата. 

Драгомир Драганов: Нашата група разгледа Бюджет 2022г. Прави впечатление, че 
всички капиталови разходи са насочени в гр. Две могили, а за селата няма нищо 
предвидено. Почти цялата сума за капиталови разходи е заложена в до изграждането на 
спортния комплекс и парка до поликлиниката. 325000 лева за изграждане на тенис корт, 
детска площадка и фонтан, плюс 22380 дофинансиране на спортната зала. Проверих 
параметрите на залата и се питам за какво ще се ползва? В тази спортна зала освен тенис 
на маса, борба, спортни танци друго няма да може да се играе. Аз си мислех, че тук ще 
могат да се провеждат състезания по волейбол, баскетбол, футбол на малки вратички и 
т.н., както в спортната зала в гр. Бяла. Другата голяма сума от капиталовите разходи е за 
района около поликлиниката – над 350000 лева за парк, тротоари, паркинг и навес за 
паркиране. С това капиталовите разходи приключват. Не смятам за редно да няма 
отделени пари за ремонта на нито една улица. От две години г – н Борисов ми обещава, че 
ще се ремонтират тротоарите и улиците  „Шипка“ и  „Рила“, а виждам, че и тази година 
няма заделени средства. Също така няма отделени средства и за селата. Питам тогава 
какво ще правят кметовете на селата? За пореден път ще повдигна и въпроса с 
дофинансирането на ОДК. Не достигат 20000 лева, а не са заложени в бюджета. 
Преглеждайки бюджета ми прави впечатление, че дофинансирането на общинското 
предприятие „Обществено хранене“ е много голямо – около 200000 лева, като 128000 лева 
дофинансираме ученическото хранене. Трябва да се вземат мерки, за да се намали това 
дофинансиране. Нашата група ще се въздържи при гласуването на бюджета. 

Ахмед Недрет: Съгласен съм с г – н Драганов за спортната зала и тенис корта към 
нея. Наистина размерите на спортната зала са малки и тя не е функционална, но тя е по 
проекти и парите за нейното изграждане са по сметка на общината. Не така стои въпросът 
с тенис корта и детската площадка, които ще се изграждат със средства от общинският 
бюджет. 325000 лева за тенис корт с тези размери е прекалено голяма сума. Аз проверих и 
сумата, която местни фирми ми дадоха, като оферта е три – четири пъти по – малка. Има 
много улици в общината, които не са ремонтирани с години и населението очаква да 
бъдат оправени и според мен е по – належащо да насочим част от капиталовите разходи в 
тази посока. 

Мехмед Чолаков: Групата на ДПС също има своите възражения. Нашето мнение 
също е, че трябва да се отделят средства и за други капиталови инвестиции, но не можем 
да не приемем бюджета. На заседанието на ОС ще изкажем нашите позиции, но ще бъдем 
отговорни и ще гласуваме „За“. До колкото разбрахме г – н Борисов иска да завърши 
изцяло тези два обекта и до година всички пари ще бъдат насочени в ремонта на улиците в 
цялата община. Ние държим да бъдат повишени заплатите на администрацията с 10%, а 
също така и на кметовете на кметства. 

Соня Неделчева – Нечева: съгласна съм с всичко казано до тук. Изненадана съм, че 
средствата за всички капиталови разходи са насочени само в два обекта. Нямам нищо 
против изграждането на спортната зала, макар да стана ясно, че е нефункционална, но да 
се хвърлят толкова средства за изграждането на тенис корт не виждам никакъв смисъл. 
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Изключително ми е интересно колко деца ще тренират там? При последните избори се 
видя, че населението на община Две могили е около 7000 души. Колко деца живеят в град 
Две могили? Със сигурност под 200. Според мен първо трябва да решим как да се справим 
с този проблем, да се опитаме да задържим децата си тук. Обектът г – н Борисов може да 
го завърши и без тенис корт. Да си озелени пространството около спортната зала или да 
направи волейболно игрище, и обекта пак ще е завършен. За другата половина от 
капиталовите разходи какво може да се каже? Ами всичко е чудесно: ще направим 
паркинг, навес за автомобили, но за кого? За „Спешна помощ“. Нямаше да е лошо, само да 
не беше онзи неадекватен ремонт на сградата на „Спешна помощ“, който някой направи и 
остави линейките без гаражи. Въпросът е дали парите за това трябва да са от общинския 
бюджет? Ами парка, който ще озеленяваме? Отрязахме боровете, а сега ще плащаме за 
озеленяване. И отново детска площадка. Сто метра по – нагоре, под ЖП гарата, като че ли 
няма детска площадка. Имам чувството, че сме общината с най – много детски площадки 
на глава от населението. Съгласна съм с г – н Дамянов относно разпределението на 
средствата за капиталови разходи за селата. Ами ние оставихме селата на половината 
община без транспорт и здравеопазване, защо сега да не ги оставим и без улици. Нали сте 
наясно, че бюджетът се формира на база населението на цялата община, на данъците и 
таксите, които плащат. Не е особено справедливо само да вземаме, а да не даваме. Има 
още много, което може да се каже по бюджета, но това е основното. Единствено искам да 
направя предложение представителните разходи на Председателя на ОС да се изравнят с 
тези на Кмета на община Две могили. Въпросът е принципен. Не може да се принизява 
институцията по този начин. 

Христина Ефтимова: Да прекратим дебатите и да гласуваме.  
Комисията не прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 91/01.04.2022 г., 

относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2022 г: За – 4 /четири/ гласа, 
Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 3 /три/ гласа. 

По втора точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: Постъпила е 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 107/12.04.2022 г., относно: Определяне 
размера на трудовото възнаграждение на кмета на общината и кметовете на кметства. Да 
гласуваме.  
Мехмед Чолаков: Аз имам предложение по ДЗ. Заплатите на кметовете на кметсва да 
станат 1600 лева, а на кмета на общината – 2800 лева. Мотивът ми е, че така предложените 
възнаграждения, след увеличението на заплатите на администрацията, ще останат по – 
ниски от заплатите на директорите на дирекции, а дори и на някои експерти. Не може да 
се сравнява отговорността на един кмет с тази на администрацията. 
Соня Неделчева – Нечева: Нямам против предложението на г – н Чолаков, но въпросът е 
дали всички заслужават. 
Драгомир Драганов: Аз също съм да им се вдигнат заплатите, но на всеки според работата. 
Кметът на село Бъзовец не се знае кога е на работа, ако не е онази женица от читалището 
да му върши работата...Според мен това е единственият начин да накараш един кмет да си 
върши работата. 
Мехмед Чолаков: Не е добре да се разделят кметовете. Всеки е избран с гласовете на 
хората в селата и аз не виждам някой да не си върши работата. Винаги може да се желае и 
повече, но мисля, че кметовете се справят сравнително добре. 
Божидар Борисов: Предлагам ви да не пипаме така направеният бюджет. Заплатите са 
изчислени с 10% увеличение. Страрали сме се да оставим и резерв, тъй като виждате как 
растат цените на тока, горивата и стоките. Вие имате право да направите предложение по 
ДЗ, но ви моля, да оставите така възнагражденията. 
Мехмед Чолаков: Аз ще направя предложението на заседанието на ОС. 
Христина Ефтимова: Да гласуваме. 
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Комисията прие Докладни записки от Божидар Борисов с: За – 7 /седем/ гласа, 
Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

По трета, четвърта, пета и шеста точка то дневния ред докладва Христина 

Ефтимова: Предлагам Докладни записки от Божидар Борисов с вх. № 92,96,97,99, които 
са за раждене на дете да се гласуват заедно. Трета комисия ги е разгледала. Всички 
отговарят на изискванията на Наредба 10. Има ли въпроси? Да гласуваме. 

Комисията прие Докладни записки от Божидар Борисов с вх. № 92,96,97,99: За – 7 

/седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 
По седма точка то дневния ред докладва Христина Ефтимова: Постъпила 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 106/12.04.2022 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Николай Иванов Йорданов, живеещ в село Каран 
Върбовка, на улица „Св. Св. Кирил и Методий“ № 7. Става въпрос за отпускане на 
средства за транспорт на дете, което посещава ДГ в с. Кацелово. Общината не е осигурила 
такъв, въпрекиче детето подлежи на задължително обучение. Ако сте съгласни, да 
гласуваме. 

Комисията прие Докладни записки от Божидар Борисов с вх. № 106/12.04.2022 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Николай Иванов Йорданов, 

живеещ в село Каран Върбовка, на улица „Св. Св. Кирил и Методий“ № 7: За – 7 /седем/ 

гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 
По осма точка то дневния ред докладва Христина Ефтимова: Постъпила 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 111/13.04.2022 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Данка Борисова Василева от град Две могили . става 
въпрос за пожар и аз предлагам сумата да бъде максималната по нашата наредба – 500 
лева.Ако сте съгласни, да гласуваме. 

Комисията прие Докладни записки от Божидар Борисов с вх. № 111/13.04.2022 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Данка Борисова Василева от град 

Две могили: За – 7 /седем/ гласа, Против –0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 10,30 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) 


