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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 17 

Днес, на 19.03.2021 г. от 10,00 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. 
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. № 70/05.03.2021 г., относно: 
Одобряване на средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2022 – 2024 
г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 73/12.03.2021 г., относно: 
Одобряване на текущ ремонт на ул. „Централна”, с. Баниска. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 81/17.03.2021 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Иванка Петкова Иванова на 63г., живееща в село 
Бъзовец. 

Соня Неделчева – Нечева секретар на комисията: Постъпила е Докладна записка от 
Божидар Борисов с вх. № 70/05.03.2021 г., относно: Одобряване на средносрочната бюджетна 
прогноза на Община Две могили за периода 2022 – 2024 г. Докладната е изготвена въз основа на 
Закона за публичните финанси, спазени са всички изисквания. 

Драгомир Дамянов: Прави впечатление, че приходите от наеми на земя за 2021г. са с 
200 000 лева повече, отколкото са заложени за следващите години. На какво се дължи това? 

Соня Неделчева – Нечева: Ако си спомняте г-н Дамянов, при приемането на бюджета 
имаше една сума от около 180 – 200 хиляди, която беше от неплатени  наеми. Заложени са да 
бъдат събрани през 2021г., ако желаете ще поканим Росица Димитрова. 

Росица Димитрова отговори, че това е сумата от несъбраните наеми, която  е заложена в 
бюджет 2021г. По някои параграфи цифрата е нула, тъй като няма още яснота по приходите, но 
след средата на годината ще имат повече информация и септември, когато се актуализира 
средносрочната прогноза, вече ще бъдат отразени приходите коректно. 

Драгомир Дамянов: Аз видях в бюджета, че има несъбрана сума, но аз искам да разбера, 
колко точно е сумата за 2019 г. и 2020г. от такса битови отпадъци. Моля, да изготвите такава 
справка и да я предоставите. 

Соня Неделчева – Нечева: Ако няма други въпроси предлагам да гласуваме. 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 70/05.03.2021 г., относно: 

Одобряване на средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2022 – 2024 
г.: За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Постъпила е Докладна 
записка от Божидар Борисов с вх. № 73/12.03.2021 г., относно: Одобряване на текущ ремонт на ул. 
„Централна”, с. Баниска. Знаете, че заложихме в бюджета около 3500лева за ремонта на улицата. 
Сега има възможност да бъдат отпуснати 5108 лева.  

Драгомир Драганов: Нашата група по принцип сме съгласни, но откъде идва това 
увеличаване. 

Мемед Чолаков: Остават суми от ремонта на няколко улици, за които вече са проведени 
обществени поръчки – в с. Острица, с. Чилнов и Две могили.  Ако няма други изказвания да 
гласуваме. 
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Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 73/12.03.2021 г., относно: 

Одобряване на текущ ремонт на ул. „Централна”, с. Баниска.: За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 
/нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

По трета точка от дневния ред докладва Соня Неделчева - Нечева: Постъпила е 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 81/17.03.2021 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Иванка Петкова Иванова на 63г., живееща в село Бъзовец. Докладната е 
разгледана и одобрена в трета комисия. По нашата наредба сумата е от 200 до 500 лева. Предлагам 
да бъдат отпуснати 200 лева. Да гласуваме. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 81/17.03.2021 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Иванка Петкова Иванова на 63г., живееща в село 
Бъзовец: За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

Христина Ефтимова: Колеги, знаете, че след заседанието на ОС през месец февруари се 
взе решение от всички присъстващи общински съветници да бъдат възобновени предаванията по 
телевизия КИС 13. Това е заложено и в нашият Правилник в чл. 52 ал. 2. Също така има и голям 
интерес от гражданите, а и ние трябва да се стремим към по-голяма публичност и прозрачност. За 
целта нашата комисия трябва да вземе решение за предложение до Кмета на Община Две могили: 

- Дава съгласие Кмета на Община Две могили да сключи договор с телевизия КИС13 за 
излъчване на заседанията на ОС Две могили. 

- Намалява се пар.10-20 „Външни услуги” в дейност „Общинска администрация” с 3000 
лв. 

- Намалява се пар.42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет” с 
3000 лв. и се увеличава  пар.10-20 „Външни услуги” в дейност „Общински съвет с ” с 
6000 лв. 

Комисията прие Предложението до Кмета на Община Две могили : За – 7 /седем/ гласа, 
Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 10,30 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) 
 


