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

ПРОТОКОЛ
№ 15
Днес, на 15.01.2021 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 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 Юлиана Тодорова с вх. № 3/08.01.2021 г., относно:
Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две
могили за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. включително.
2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 6/11.01.2021 г.,
относно: Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 2020 г. в
проекти по различните оперативни програми и изпълнени със средства от Републикански
бюджет.
3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 14/11.01.2021 г.,
относно: Приемане на информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено
хранене”за периода 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г.
4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 17/11.01.2021 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 четвъртото тримесечие на 2020 година.
5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 20/12.01.2021 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мария Маринова Петрова за
раждане на първо дете – Радостин Пламенов Петров.
6. Разглеждане на.
По първа точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова-председател на комисията:
Постъпила е Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 3/08.01.2021 г., относно:

Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две
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могили за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. включително. Ако няма изказвания,
моля, да гласуваме.
Комисията прие Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 3/08.01.2021 г., относно:
Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две
могили за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. включително: 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. № 6/11.01.2021 г., относно: Информация за резултатите от
участието на Община Две могили през 2020 г. в проекти по различните оперативни
програми и изпълнени със средства от Републикански бюджет. Въпроси?
Драгомир Драганов: Аз имам въпрос. От информацията се вижда, че са постъпили
средства от МОН за училището в с. Баниска и в гр. Две могили, по 100 000 лева, за текущи
ремонти. Как ще се използват тези средства? По думи на родители и учители в училището
в Две могили са изхарчени 100 000 лева за един окачен таван, което е много странно.
На заседанието на комисията беше поканена г-жа Юсеинова – Директор Дирекция РР.
Айлин Юсеинова: Относно сумите от МОН: те постъпват в сметката на общината, но с тях
изцяло разполагат директорите на училищата. Отпускат се за текущи ремонти и
директорите решават какво да бъде ремонтирано и избират фирмите. Общината няма
никакво участие.
Христина Ефтимова: Тези суми във връзка с пандемията ли са?
Айлин Юсеинова: Не. Те се отпускат за текущи ремонти.
Христина Ефтимова: Други въпроси имате ли? Да гласуваме.
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 6/11.01.2021 г., относно:
Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 2020 г. в проекти по
различните оперативни програми и изпълнени със средства от Републикански бюджет: За
– 7 /седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа.
По трета точка от дневния ред докладва Христина Етимова: Докладна записка от
Божидар Борисов с вх. № 14/11.01.2021 г., относно: Приемане на информация за
дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене”за периода 01.07.2020 г. –
31.12.2020 г. Информацията е много добре изготвена. Има финансова част в табличен вид,
както бяхме препоръчали. Вижда се, че въпреки пандемията има увеличаване на
приходите от обектите на пещера «Орлова чука».
Драгомир Драганов: Аз имам въпрос. По време на пандемията, когато училището беше
затворено и съответно столът не е предлагал изхранване на учениците, беше ли намален
състава на работещите? Използвана ли е мярката 60:40?
Христина Ефтимова: Дори и учениците да ги е нямало в училище, «Обществено хранене»
предоставя храна на пенсионери и имаме услугата «Безплатен обяд». Други въпроси? Да
гласуваме.
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 14/11.01.2021 г., относно:
Приемане на информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено
хранене”за периода 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г: 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. № 17/11.01.2021 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 четвъртото тримесечие на 2020 година. Има ли въпроси? Не. Да
гласуваме.
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 17/11.01.2021 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
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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 четвъртото тримесечие на 2020 година: За – 7 /седем/
гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа.
Христина Ефтимова: Следващите докладни записки са за отпускане на еднократни
помощи за раждане на дете и за помощ, настъпила в следствие на пожар. В трета комисия са
разгледани, всички документи са представени и помощите са размер определен от Наредба 10.
Соня Неделчева – Нечева: На предходното заседание имахме подобна на докладна с вх. №22 и
предложихме сумата да бъде максималната по Наредба 10, за това ви предлагам да отпуснем 500
лева на пострадалото семейство. Ако сте съгласни предлагам да гласуваме анблок.
Комисията прие Докладни записки от Божидар Борисов с вх. № 20 и № 22: 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. …………………......
(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)

