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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 13 

 

Днес, на 20.11.2020 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. 
Отсъства г-н Драганов. 
На заседанието присъства Юлиана Тодорова – председател на ОС.  
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. № 336/11.11.2020 г., 
относно:Промени по бджета на Община Две могили към 30.11.2020г. и актуализация на 
плана за капиталовите разходи. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 347/13.11.2020 
г.относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива 
България” към Министерство на труда и социалната политика. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 355/19.11.2020 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Искра Венелинова Филипова за 
раждане на второ дете – Виктория Стефанова Иванова. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 356/19.11.2020 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Севджан Исуф Осман от град 
Две могили. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 338/11.11.2020 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Марина Йорданова Калицова за 
раждане на второ дете – Калин Марианов Лазаров . 

6. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 337/11.11.2020 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Аксел Юсеинова Муртезова за 
раждане на второ дете – Симай Мюрвянова Муртезова. 

По първа точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова-председател на 

комисията: Постъпила е Докладна записка от Божидар Борисов вх. № 336/11.11.2020 г., 
относно:Промени по бджета на Община Две могили към 30.11.2020г. и актуализация на 
плана за капиталовите разходи. Постъпило е искане от ЦОП за закупуването на лек 
автомобил на стойност 23 000 лева. Сумата е от делегираният бюджет на центъра. Другата 
промяна са 300 лева за изготвяне наоценка за съответствие за ремонта на сградата на 
БКС.Моля, за вашето мнение. Ако няма предлагам да гласуваме. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 336/11.11.2020 г., 
относно:Промени по бджета на Община Две могили към 30.11.2020г. и актуализация на 
плана за капиталовите разходи: За – 4 /пет/ гласа, Против – 0 /един/ гласа, Въздържал се –
2/два/ гласа. 
По втора точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: Постъпила е Докладна 
записка от Божидар Борисов вх. № 347/13.11.2020 г.относно: Вземане на решение за 
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дялово участие по проект „Красива България” към Министерство на труда и 
социалната политика. Има ли исказвания, питания? Г-жо Нечева? 
Соня Неделчева – Нечева: Какъв е смисъла да обсъждаме докладната? Г-н Кмета има 
мнозинство и всички негови предложения се приемат, не зависимо дали са правилни или 
тъпотии, но той е управляващ и това е неговото виждане за развитието на общината. За 
мен първо този обект не е приоритетен и второ – ще наливаме пари в неща, които преди 
три години същия кмет закри. 
Христина Ефтимова: Аз също съм резервирана по отношение на тази докладна, но съм 
взела решение, че ще подкрепям всички проекти на кмета. Други изказвания? Предлагам 
да гласуваме. 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 347/13.11.2020 г.относно: 
Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива България” към Министерство 
на труда и социалната политика: За – 4 /четири/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, 
Въздържал се – 2 /два/ гласа. 

Христина Ефтимова: Следващите докладни записки  са за отпускане на еднократни 
помощи за раждане на дете, с изключение на ДЗ с вх. № 356, която е за помощ в следствие на 
пожар, да ги разгледаме заедно. В трета комисия са разгледани, всички документи са представени 
и помощите са размер определен от Наредба 10. Относно ДЗ № 356: определена е от вносителя 
сумата от 300 лева. Някои да има повече информация? 

Юсеин Юсеинов: Познавам семейството. Положението е много тежко, за това предлагам 
сумата да е 500 лева. 

Христина Ефтимова: Съгласна съм, по наредба имаме право помоща да е до 500 лева. Ако 
сте съгласни предлагам да предложим 500 лева по ДЗ 356 и да гласуваме анблок. 
Комисията прие Докладни записки от Божидар Борисов с вх. № 355,356,337,338: За – 6 
/шест/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

 
 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 10,00 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) 
 


