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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 11 

 

Днес, на 18.09.2020 г. от 09,30 часа, в град Две могили, в конерентната зала на 
Община 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. Драгомир Дамянов Драганов – Член. 
7. Бисер Йорданов Йончев – Член. 
На заседанието присъства Юлиана Тодорова – председател на ОС, Божидар 

Борисов – кмет на община 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. № 284/10.09.2020 г., 
относно: Намерението за поемане на дългосрочен дълг от Община Две могили през 2020 
г., като безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на 
околната среда /ПУДООС/ за проект: „Подобряване на системата за управление на 
отпадъците и околната среда в населените места на община Две могили, чрез закупуване 
на един брой сметосъбиращ автомобил и съдове за събиране на битови отпадъци“. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 296/16.09.2020 г., 
относно: Одобряване на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза на Община Две 
могили за периода 2021 – 2023 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 291/15.09.2020 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Илияна Михайлова Белчева за 
раждане на първо дете – Сияна Дони Богомилова. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 292/15.09.2020 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ренета Иванова Атанасова за 
раждане на първо дете – Венцислав Калоянов Дончев. 

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

комисията: Постъпила е Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 284/10.09.2020 г., 
относно: Намерението за поемане на дългосрочен дълг от Община Две могили през 2020 
г., като безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на 
околната среда /ПУДООС/ за проект: „Подобряване на системата за управление на 
отпадъците и околната среда в населените места на община Две могили, чрез закупуване 
на един брой сметосъбиращ автомобил и съдове за събиране на битови отпадъци“. Колеги, 
запознали сте се с докладната, става въпрос за поемане на безлихвен заем в размер на 
600 000 лева за 5 години. Заемът ще се използва за закупуването на нов сметосъбиращ 
автомобил и контейнери тип „Бобър“, тъй като старите такива са амортизирани. Имаше и 
обществено обсъждане, на което някои от вас присъстваха. Моля, за вашето мнение. 

Драгомир Драганов: Факт е, че сметосъбиращият камион е амортизиран, а 
контейнерите в по-голямата си част не подлежат и на ремонт и съм съгласен, че трябва да 
бъдат закупени нови. Въпросът е, че преди да се обсъжда поемането на нов дълг, 
трябваше да се каже на населението, че това ще доведе до вдигането на такса смет. Не съм 
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против вдигането на таксата, но трябва да има информираност и ясна финансова 
обосновка. 

Божидар Борисов: Така е г – н Драганов, но след като гражданите искат да им е 
чисто, няма как да стане. За ремонт на сметосъбиращия камион сме дали този месец 
60 000 лева. Контейнерите са изпочупени. Не може да се поддържа чистота със старата 
техника, разберете това. Такса смет, която събираме в момента, не е достатъчна да покрие 
сметосъбирането, извозването и таксите в депото в гр. Бяла, а те ще нарастват. 
Гражданите трябва да разберат, че такса смет трябва да се вдигне, ако искат да им е чисто.  

Соня Неделчева – Нечева: Аз присъствах на общественото обсъждане и отново ще 
изразя мнението си, което до някъде се припокрива с това на г-н Драганов. Преди да ни се 
предложи поемането на нов дълг е нужна финансова прогноза за бъдещите пет години, 
как ще се събира сумата от 10 000 лева на месец по дълга, с колко процента ще е 
необходимо да бъде увелечена такса смет, направена ли е прогноза относно броя на 
населението на общината през бъдещият пет годишен период, относно възръстовия състав 
на населението. Виждаме, че общината се обезлюдява и това не е без значение, а също и 
процента на пенсионерите спрямо работещите е много по-голям. Според мен проблема е 
много по-голям и трябва да се търсят начини за инвестиции и разкриване на работни 
места, за увеличаване на собствените приходи на общината, преди да вдигаме данъците и 
таксите. За пореден път ръководството на общината ни поставя пред свършен факт и ни 
предлага да вземаме решение без необходимата обосновка и дискусия. 

Божидар Борисов: Не е така г-жо Нечева, всичко е взето в предвид от 
счетоводството, който желае може да изиска подробна справка.  

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 284/10.09.2020 г., 
относно: Намерението за поемане на дългосрочен дълг от Община Две могили през 2020 
г., като безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на 
околната среда /ПУДООС/ за проект: „Подобряване на системата за управление на 
отпадъците и околната среда в населените места на община Две могили, чрез закупуване 
на един брой сметосъбиращ автомобил и съдове за събиране на битови отпадъци“: За – 5 
/пет/ гласа, Против – 1 /един/ гласа, Въздържал се –1/един/ гласа. 
По втора точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: Постъпила е Докладна 
записка от Божидар Борисов с вх. № 296/16.09.2020 г., относно: Одобряване на 
актуализирана средносрочна бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2021 – 
2023 г.Колеги, няма да се спирам подробно на докладната, тъй като тя е свързана с 
предходната. В бююджетната прогноза е ключен дълга, който общината има намерение да 
поеме. Моля, за разисквания по докладната. Няма, да гласуваме. 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 296/16.09.2020 г., относно: 
Одобряване на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза на Община Две могили за 
периода 2021 – 2023 г.: За – 5 /пет/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 2 /два/ 
гласа. 

По трета точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: Постъпила е Докладна 
записка от Божидар Борисов с вх. № 291/15.09.2020 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Илияна Михайлова Белчева за раждане на първо дете – Сияна Дони 
Богомилова.Има ли въпроси? Да гласуваме. 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 291/15.09.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Илияна Михайлова Белчева за раждане на 
първо дете – Сияна Дони Богомилова.: За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, 
Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

 
Христина Ефтимова: Постъпила е Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

292/15.09.2020 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ренета Иванова 
Атанасова за раждане на първо дете – Венцислав Калоянов Дончев. Необходимите 
документи са приложени, предлагам да гласуваме. 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 292/15.09.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Ренета Иванова Атанасова за раждане на 



 3
първо дете – Венцислав Калоянов Дончев: 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) 
 


