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

ПРОТОКОЛ
№ 23
Днес, на 16.09.2021 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 Юлиана Тодорова с вх. № 248/09.09.2021 г., относно:
Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общински съвет в Община Две
могили за периода 01.01.2021 г. до 31.08.2021 г.
2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №
254/17.09.2021 г., относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите,
предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две могили,
област Русе.
3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №
264/21.09.2021 г., относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 30.09.2021 г.
и актуализация на плана за капиталовите разходи за 2021 година.
4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №
265/21.09.2021 г., относно: Промяна на стойностите в списъка на обектите, одобрени за
текущ ремонт от трансформирани средства от целева субсидия за капиталови разходи
през 2021 г.
5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №
267/21.09.2021 г., относно: Утвърждаване на финансиране на дейностите по предоставяне
на обща подкрепа за личностно развитие от ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Д. Пангелов” град
Две могили със средства от Общинския бюджет за учебната 2021/2022 година.
6. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №
252/16.09.2021 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Севгюнер
Халилова Раимова за раждане на второ дете – Алйа Гюнай Галибова.
7. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №
258/17.09.2021 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Маруся
Димитрова Манолова за раждане на първо дете –Дария Марусева Манолова.
8. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №
259/17.09.2021 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Тодорка
Веселинова Василева за раждане на първо дете – Тервел Светославов Станчев.
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9. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №
260/17.09.2021 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Йоана
Красимирова Русинова за раждане на първо дете –Георги Димитров Павлов.
По първа точка от дневния ред докладва Христина Етимова председател на
комисията: Постъпила е Докладна записка от Юлияна Тодорова с вх. № 248/09.09.2021
г., относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общински съвет в
Община Две могили за периода 01.01.2021 г. до 31.08.2021 г. От отчета е видно, че
изпълнението му към 31.08.21г. е 106 601,16 – 56%. До сега, а предполагам и до края на
годината, са спестени предвидените суми за командировки, материали и други разоди,
което е почти около 8000 лева. Имате ли изказвания по дакладната? Моля, да гласуваме.
Комисията прие Докладна записка от Юлияна Тодорова с вх. № 248/09.09.2021
г., относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общински съвет в
Община Две могили за периода 01.01.2021 г. до 31.08.2021 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 с вх. № 254/17.09.2021 г., относно: Приемане на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на
територията на община Две могили, област Русе. Промените в нашата наредба се налагат
от приетите промени в Закона за предучилищно и училищно образование, обнародвани в
ДВ бр. 82/18.09.2020г. Същите ни дават право да намалим с 50% таксите на децата в
задължителна предучилищна подготовка, като останалата сума се поема от държавата.
Освен това се дава възможност за намаляване на таксите за посещаващите полудневна
форма на обучение с 50%, а за посещаващите почасово детските градини съответно
таксата да се изчислява пропорционално на присъствените часове. Моля, за вашето
мнение, въпроси, предложения.
Соня Неделчева – Нечева: Съгласна съм с намаляването на таксата за децата в
предучилищно образование, но с другите две предложения в наредбата не. Таксите, които
детските градини събират, не са големи и мисля, че по никакъв начин не са в тежест за
родителите. Това намаляване с 50% на таксите и почасово изчисляване единствено ще
увеличи дофинансирането.
Христина Ефтимова: Предложението за промяна на Наредба 5 идва от страна на
директорите на детските градини. Предлагам да гласуваме заедно предложените ни
допълнения в чл. 28 ал.1 на Наредба 5.
Комисията прие вх. № 254/17.09.2021 г., относно: Приемане на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на
територията на община Две могили, област Русе: За – 5 /пет/ гласа, Против – 0 /нула/
гласа, Въздържал се – 2 /два/ гласа.
По трета точка от дневния ред докладва Христина Етимова: Постъпила е
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 264/21.09.2021 г., относно: Промени по
бюджета на Община Две могили към 30.09.2021 г. и актуализация на плана за
капиталовите разходи за 2021 година. Постъпили са предложения за промяна на бюджета
от страна на двете общински предприятия – „Обществено хранене“ и „Чистота“ и те се
изразяват с прехвърляне на суми от един параграф в друг в рамките на техния бюджет.
Втората промяна в бюджета е в следствие на приключилите ремонти на улиците „Ив.
Вазов“, „Вит“ и „Н.Й. Вапцаров“ в гр. Две могили. От първите две имаме останали 6835
лева и със същата сума се увеличава ремонта на ул. „Н. Й. Вапцаров“. Другата промяна е
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от постъпила сума от продажба на земя в размер на 58 900 лева, от която 6000 лева е
внесен ДДС и 841 лева покриване на разоди по ОПРСР. Остатъка от сумата – 49 728 лева,
се заделя в Резерв. Въпроси? Да гласуваме докладната.
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 264/21.09.2021 г.,
относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 30.09.2021 г. и актуализация
на плана за капиталовите разходи за 2021 година: За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 /нула/
гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа.
По четвърта точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: Постъпила е
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 265/21.09.2021 г., относно: Промяна на
стойностите в списъка на обектите, одобрени за текущ ремонт от трансформирани
средства от целева субсидия за капиталови разходи през 2021 г. Колеги, няма да ви
зачитам сумите, които се променят, тъй като имате докладната записка. Това, което трябва
да кажа е, че тези промени се налагат след проведена обществена поръчка, но са в рамките
на одобрения бюджет от 142 590 лева. Имате ли въпроси? Да гласуваме.
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 265/21.09.2021 г.,
относно: Промяна на стойностите в списъка на обектите, одобрени за текущ ремонт от
трансформирани средства от целева субсидия за капиталови разходи през 2021 г.: За – 7
/седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа.
По пета точко то дневния ред докладва Христина Ефтимова: Постъпила е
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 267/21.09.2021 г., относно Утвърждаване
на финансиране на дейностите по предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие
от ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Д. Пангелов” град Две могили със средства от Общинския
бюджет за учебната 2021/2022 година. Да зопочна с това, че на вашите ДЗ е записано
„утвърждаване на щатни бройки в ЦПЛРИСКИОНИС...“, но в същност става въпрос за
утвърждаване на финансиране на ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Д. Пангелов” за учебната
2021/2022 година. Предложена е сумата от 40 000 лева. Въз основа на тази сума ние
възлагаме на Директора да предложи щатна структура и числен състав. Както става ясно
от ДЗ държавното финансиране е в размер на 42 480 лева, а общината дофинансира 97 582
лв. Благодарение на това в центъра са назначени на трудови договори, на пълно работно
време, на учителски заплати директор, треньора по тенис, хореографите по народни и
спортни танци, музикален педагог и на четири часа хореографа на «Елдъз». Това са 5,5
щатни бройки при условие, че държавното финансиране е за 1,5 бройки. Естествено
общинското ръководство счита за редно дофинансирането да бъде намалено и предложи
две от формите да бъдат прехвърлени към читалището и съответно да им се заплаща от
бджета на читалището. Знаете, че през последния месец, по наша инициатива, се
организираха две срещи с Директора на детския център, с Председателя на читалищното
настоятелство, Кмет на Община Две могили и общински съветници с цел да се постигне
решение с проблема по дофинансирането. За съжаление не се постигна консенсус.
Нямаше нито инициатива, нито съдействие от страна на Директора на ЦПЛРИСКИОНИС
„Д-р Д. Пангелов”, за това г-н Борисов прави предложение за дофинансиране в размер на
40 000 лева. Имате ли въпроси, изказвания?
Мехмед Чолаков: Проблемът с огромното дофинансиране на ЦПЛРИСКИОНИС
„Д-р Д. Пангелов” не е от вчера. Миналата година беше повдигнат, но до решение не се
стигна, поради големият обществен интерес и недоволство. Това не трябва да е причина
да не вземем решение. В управлението има и непопулярни мерки, които трябва да се
предприемат. Наше задължение е да мислим за правилното разходване на бюджета и в
тази връзка ще направим предложение на Кмета за оптимизиране на общинската
администрация.
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Соня Неделчева – Нечева: Съгласна съм с всичко казано до тук и се надявам, г –
н Чолаков, наистина г – н Борисов да ни предложи нова структура на администрацията.
По последни данни от изборите на 11.07.21 г. гласоподавателите в община Две могили са
около 7 600 души /цитирам по памет/. В същото време имаме двама заместник кмета и
раздута администрация. Съгласна съм, че бюджета на центъра е доста голям, но в същото
време ние трябва да запазим формите, в които участват децата. За съжаление на
проведените срещи не се стигна до решение и нямаше никакво предложение от Директора
на ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Д. Пангелов”. Ще се въздържа по така предложената ДЗ,
защото според мен първо не би трябвало тази сума да е за учебната 2021/2022 година, тъй
като бюджетът на центъра е за календарна година, и второ нямаме представа за колко
бройки ще стигне. При условие, че не става ясно дали ще се запазят всички форми, в
които участват децата, не мога да подкрепя ДЗ.
Христина Ефтимова: Точно това е идеята. Трябва по някакъв начин да
стимулираме Директора на ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Д. Пангелов” да си влезе в ролята и
да направи предложение, по какъв начин да запазим бройките и да намали
дофинансирането. Ако няма други изказвания, моля, да гласуваме.
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 267/21.09.2021 г.,
относно Утвърждаване на финансиране на дейностите по предоставяне на обща подкрепа
за личностно развитие от ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Д. Пангелов” град Две могили със
средства от Общинския бюджет за учебната 2021/2022 година: За – 4 /четири/ гласа,
Против – 3 /три/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа.
Христина Ефтимова: Предлагам т.6 - 9 да бъдат разгледани и гласувани анблок,
тъй като са помощи за раждане на дете. ДЗ са разгледани в трета комисия, всички
необходими документи са представени. Предлагам да гласуваме сумите определени по
Наредба 10.
Комисията прие Докладни записки от Божидар Борисов с вх. № 252,258,259,260
относно:Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете: За – 7 /седем/
гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа.
Заседанието на постоянната комисия завърши в 11,30 часа.
Подписали протокола:
1. …………………......
(Христина Д. Ефтимова)

4. ………………….......
(Мехмед С. Чолаков)

2. ………………….........
(Соня П. Неделчева - Нечева)

5. ………………......…
(Юсеин А. Юсеинов)

3. ………………......…..
(Ахмед Н. Ахмед)

6. ………………......…
(Драгомир Д. Драганов)

7. ………………......…
(Бисер Й. Йончев)

Председател на комисията:
________________ (Христина Ефтимова)
Секретар на комисията:
___________ (Соня Неделчева – Нечева)

