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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 14 

 

Днес, на 22.12.2020 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. 
7. Драгомир Дамянов Драганов – член. 
На заседанието присъства Юлиана Тодорова – председател на ОС, Божидар 

Борисов – кмет на Община Д 
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. № 345/13.11.2020 г., 

относно: Одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните 
данъци и такси за 2021 г. по населени места на територията на Община Две могили. 

  
2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 365/08.12.2020 

г., относно: Определяне на имотите – частна общинска собственост, които подлежат на 
задължително застраховане срещу природни бедствия и земетресения за 2021 г. 

 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 369/14.12.2020 

г., относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2020 г. и 
актуализация на плана за капиталовите разходи за 2020 година.  

 
4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 373/15.12.2020 

г., относно: Вътрешни компенсирани промени по бюджета на основание § 58 от Преходни 
и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс. 

 
5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 376/15.12.2020 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Валерия Борисова Великова за 
раждане на близнаци – Елица Владиславова Антонова и Биляна Владиславова Антонова. 

 
6. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 338/11.11.2020 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Илханова Мехмедова за 
раждане на второ дете – Сарп Мехмед Сунай. 

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

Постъпила Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 345/13.11.2020 г., относно: 
Одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и 
такси за 2021 г. по населени места на територията на Община Две могили. Предлагам 
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едновременно да разгледаме и Докладна записка с вх. № 371 относно приемане на 
Наредба №5. Има ли изказвания? 
Драгомир Драганов: Като цяло нашата група подкрепяме идеята за вдигане на такса смет, 
тъй като тя не е вдигана от 2009 година. Цифрите, които са ни представени, са верни и ние 
сме съгласни с тях. Трябва да отбележим, че такса смет се формира от три компонента: 
сметосъбиране и сметоизвозване, отчисления за регионалното депо и поддържане на 
зелените площи и обществените места. От план сметката се вижда, че вноските към 
депото рязко се увеличават през 2020 и 2021 до близо 168 лв/тон, което е неизбежно. Това, 
което прави впечатление е, че въпреки намаляването на броя на населението, 
количеството на отпадъците расте. Расте и сумата за поддръжка на обществените места и 
то доста сериозно. В тази връзка трябва да се търсят начини и стимули за намаляването на 
битовите отпадъци. Закупуването на нови контейнери, което приехме, няма да доведе до 
желания ефект, а по скоро ще продължи колективната безотговорност. Трябва вече 
постепенно да тръгнем в посока на индивидуално изчиславане на отпадъка. Ясно е, че 
няма да стане тази година, но трябва да се върви в тази посока. Другото, което не става 
ясно от докладната е количеството генериран отпадък по населени места. Може да се 
стимулират селата, които не замърсяват и са дисциплинирани например като им намалим 
таксата. На следващо място трябва да поставим и въпроса с източниците на отопление, 
които населението ползва. Време е да се преминава към алтернативни горива и общината 
може да стимулира това. На населението трябва да стане ясно, че дори и така вдигната 
такса смет пак не покрива реалните разходи. През изминалата седмица направих среща 
със собствениците на фирми и трябва да ви кажа, че те също не са съгласни с 
увеличаването на таксата. Знаете, че една фирма притежава няколко имота, даначната им 
оценка е висока, от където и такса смет ще нарастне, а в същото време те не генерират 
отпадъци. Това не е справедливо, а да не забравяме и пандемията в следствие на която 
дейността на много от фирмите е намалена. След всичко казано аз се колебая да ли да 
подкрепя докладната и за сега съм „въздържал се“.  
Бисер Йончев: Аз също съм „въздържал се“. 
Христина Ефтимова: Аз подкрепям идеите на г-н Дамянов, но те за сега няма как да се 
приложат. Но трябва да се мисли в тази посока. Факт е, че трябва да бъде увеличена такса 
смет, за това съм „за“ докладната. 
Мехмед Чолаков: Аз подкрепям докладната. Както вече се каза такса смет не е вдигана от 
2009 година, защото никой до сега не е имал куража да го направи. Вижда се, че разходите 
за издръжката на депото се увеличават три пъти, минималната работна заплата също е 
увеличена и ще продължава да расте, така че това са разходи, които не можем да избегнем 
и не можем да намалим. Освен това трябва да се поднови и техниката, с която става 
сметопочистването и извозването, трябва да се закупят нови контейнери, защото старите 
не могат да се ремонтират, а хората недоволстват.  
Соня Неделчева – Нечева: Аз ще гласувам „против“, въпреки че съм съгласна с 
изложените мотиви. На първо място ще изтъкна факта, че по-голямата част от годината 
премина в условия на пандемия, с наложени мерки, при които голяма част от работещите 
останаха без работа, доходите на много семейства намаляха, а в същото време разходите 
им се увеличиха, и вдигането на такса смет почти двойно ще ги затрудни допълнително, 
което е нечовешко. На следващо място ще повторя, че не ни се предоставя информация за 
възрастовата структура на населението на общината, броя на самотно живеещите, на 
инвалидите, на необитаемите имоти по населени места. Както се вижда от последното 
преброяване населението на общината е намаляло, а това е ежегодна тенденция. Възниква 
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въпроса кой генерира увеличеният битов отпадък и което е по-важно, справедливо ли е 
всички да плащат еднакво за това? Според мен трябва да се премине към индивидуално 
отчитане на сметта и да се прекрати веднъж за винаги тази колективна безотговорност. 
Приемем ли по този начин такса смет няма да постигнем нужния ефект, а това се вижда и 
от цифрите – отново ще се дофинансира от бюджета на общината почти половината от 
необходимата сума. Другото, което налага увеличаването на такса смет са поетия заем за 
закупуване на камион и контейнери – 600 000 лева, и ремонта на сградата на бивше БКС 
около 250 000 лева, с което не съм съгласна. Хубаво е, че се участва в европейски проекти, 
в други програми, но в крайна сметка каква ще е ползата за местната общност? Според 
мен всичко това плюс създаването на ново предприятие „Чистота“, което ще има 
собствена администрация, ненужно натоварва такса смет. Вероятно е необходимо всичко 
това, но според мен трябва да стане в един по нататъшен момент, когато пандемията 
отмине и се видят какви са реалните финансови щети. 
Христина Ефтимова: Ако няма други изказвания, моля, да гласуваме. 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 345/13.11.2020 г., 

относно: Одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните 
данъци и такси за 2021 г. по населени места на територията на Община Две могили: За 
4/четири/ гласа, Против – 1 /един/ гласа, Въздържал се –2/два/ гласа. 
По втора точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: Постъпила е Докладна 

записка от Божидар Борисов с вх. № 365/08.12.2020 г., относно: Определяне на имотите 
– частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане срещу 
природни бедствия и земетресения за 2021 г. Знаете, че ежегодно ни се представя списък с 
имотите за задължително застраховане по Закона за общинската собственост. Въпроси? 
Няма. Да гласуваме. 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 365/08.12.2020 г., 

относно: Определяне на имотите – частна общинска собственост, които подлежат на 
задължително застраховане срещу природни бедствия и земетресения за 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. № 369/14.12.2020 г., относно: Промени по бюджета 
на Община Две могили към 31.12.2020 г. и актуализация на плана за капиталовите разходи 
за 2020 година. Докладната касае откриването на нов обект «Направа на въздушна мрежа 
ниско напрежение и т.н.» на стойност 15014 лева, а в същото време намаляваме с 10715 
лева закриване и рекултивация на сметището.  
Мехмед Чолаков: Сумата ще се използва за поставяне на видеонаблюдение на бившето 
сметище с цел да се предотвратят бъдещи незаконни изхвърляния на отпадъци. 
Христина Ефтимова: Благодаря на г-н Чолаков за поясненията. Въпроси? Да гласуваме. 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 369/14.12.2020 г., 

относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2020 г. и актуализация 
на плана за капиталовите разходи за 2020 година: За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 /нула/ 
гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Христина Етимова: Постъпила е 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 373/15.12.2020 г., относно: Вътрешни 
компенсирани промени по бюджета на основание § 58 от Преходни и заключителни 
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс. Има ли въпроси? Не. Да гласуваме. 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 373/15.12.2020 г., 

относно: Вътрешни компенсирани промени по бюджета на основание § 58 от Преходни и 
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс: За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, 
Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 
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Христина Ефтимова: Следващите докладни записки  са за отпускане на еднократни 

помощи за раждане на дете. В трета комисия са разгледани, всички документи са представени и 
помощите са размер определен от Наредба 10. Ако сте съгласни предлагам  да гласуваме анблок. 
Комисията прие Докладни записки от Божидар Борисов с вх. № 376 и № 338: За – 7 /седем/ 
гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

 
 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 11,00 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) 
 


