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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 21 

Днес, на 23.07.2021 г. от 10,30 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 присъстваха Божидар Борисов – кмет на община Две 

могили и 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. № 166/15.06.2021 г., 

относно: Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства 

от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на 

Община Две могили за 2020 г.  

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 193/16.07.2021 г., 
относно: Одобряване на разходите за командировки в страната на кмета на общината и 
Председателя на Общински съвет Две могили за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 194/19.07.2021 г., 

относно: Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по 

реда на чл. 125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от 

Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Две могили, област Русе за второ тримесечие на 2021 година. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 186/15.07.2021 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ивелина Димитрова Димитрова 

за раждане на второ дете – Павел Владимиров Ангелов. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с с вх. № 195/19.07.2021 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Мехмедова Алиева за 

раждане на първо дете – Амир Зия Лука Фигари. 
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6. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 196/19.07.2021 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Янка Борисова Йорданова на 59 
г., живееща в село Чилнов. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 200/19.07.2021 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Недялка Пеева Тодорова на 60 г., 
живееща в село Кацелово. 
По първа точка от дневния ред докладва Христина Етимова председател на 

комисията: Постъпила е  Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 166/15.06.2021 г., 
относно: Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства 
от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на 
Община Две могили за 2020 г. Колеги, запознали сте се с отчета на Бджет 2020г. 
проведено беше обществено обсъждане, чийто протокол ви е предоставен. Имате ли 
въпроси? Ако няма моля, да гласуваме. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 166/15.06.2021 г., 
относно: Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства 
от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на 
Община Две могили за 2020 г: 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 вх. № 193/16.07.2021 г., относно: Одобряване на 
разходите за командировки в страната на кмета на общината и Председателя на Общински 
съвет Две могили за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. ДЗ записка е за 
командировки на Кмета на Общината в размер на 40 лева, а Председателя на ОС няма 
такива. Изказвания, питания имате ли? Да гласуваме. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов свх. № 193/16.07.2021 г., 
относно: Одобряване на разходите за командировки в страната на кмета на общината и 
Председателя на Общински съвет Две могили за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г: 
За –  7 /седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

По трета точка от дневния ред докладва Христина Етимова: Постъпила е Докладна 
записка от Божидар Борисов с вх. № 194/19.07.2021 г., относно: Информация за 
извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 и 
чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за условията 
и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Две 
могили, област Русе за второ тримесечие на 2021 година. Предоставена ни е информация 
за сведение, която трябва да приемем. Извършените промени по бюджета за второто 
тримесечие са приети с наши решения и са представени в таблица. Имате ли въпроси? Да 
гласуваме. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 194/19.07.2021 г., 
относно: Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по 
реда на чл. 125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от 
Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
бюджета на Община Две могили, област Русе за второ тримесечие на 2021 година :За – 
7/седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

По четвърта и пета точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: 
Постъпила е Докладни записки от Божидар Борисов с входящи номера 186/15.07.2021 г. и 
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195/19.07.2021г. Предлагам да ги приемем заедно, защото са за раждане на деца. 
Разгледани са в трета комисия, документите са представени и по наша Наредба 10 сумите 
са 250 лв и 100 лв. Моля, да гласуваме. 

Комисията прие Докладни записки 186/15.0721г. и 195/19.0.21г. от Божидар Борисов 
с: За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

По шеста и седма точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: 
Постъпили са Докладни записки от Божидар Борисов с водящи номера 196 и 200 от 
19.07.2021г. ДЗ са за хора изпаднали в нужда и предлагам да им бъдат отпуснати по 200 
лева. Да гласуваме. 

Комисията прие Докладни записки 196, 200/19.0.2021г. от Божидар Борисов с: За – 7 
/седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

 
 
 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с  

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) 
 


