
 1

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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 27 

Днес, на 21.01.2022 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. 
 
На заседанието на комисията присъства Юлиана Тодорова – председател на ОС  

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. № 8/18.01.2022 г., 
относно: Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 2021 г. в 
проекти по различните оперативни програми и изпълнени със средства от Републикански 
бюджет. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 24/20.01.2022 г., 
относно: Информация за сключени договори за извършване на услуга с личен труд в 
Община Две могили, основания и постигнати резултати за периода от месец Януари 2021 
година – до месец Декември 2021 година. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 18/19.01.2022 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Фатме Илханова Рамаданова за 
раждане на второ дете – Иляйда Рамаданова Хасанова. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 19/19.01.2022 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Невин Исмаилова Сюлейманова 
за раждане на първо дете – Берна Илхан Илми. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 20/19.01.2022 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Биляна Стоянова Манчева за 
раждане на второ дете –Мартин Миленов Кирилов. 

По първа точка от дневния ред докладва Христина Етимова председател на 

комисията: Постъпила е Докладна запискаот Божидар Борисов с вх. № 8/18.01.2022 г., 
относно: Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 2021 г. в 
проекти по различните оперативни програми и изпълнени със средства от Републикански 
бюджет. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 8/18.01.2022 г., 
относно: Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 2021 г. в 
проекти по различните оперативни програми и изпълнени със средства от Републикански 
бюджет: За – 5 /пет/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 2 /два/ гласа. 
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По втора точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: Постъпила е 

Докладна записка от Божидар Борисов свх. № 24/20.01.2022 г., относно: Информация за 
сключени договори за извършване на услуга с личен труд в Община Две могили, 
основания и постигнати резултати за периода от месец Януари 2021 година – до месец 
Декември 2021 година. Има ли въпроси? Ако няма въпроси да гласуваме.   

Комисията прие Докладни записки от Божидар Борисов свх. № 24/20.01.2022 г., 
относно: Информация за сключени договори за извършване на услуга с личен труд в 
Община Две могили, основания и постигнати резултати за периода от месец Януари 2021 
година – до месец Декември 2021 година: За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, 
Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

По трета, четвърта и пета точка то дневния ред докладва Христина Ефтимова: 
Предлагам Докладни записки от Божидар Борисов с вх. № 18, 19 и 20/19.01.2022 г., които 
са за отпускане на еднократна помощ за раждане на дете да бъдат разгледани заедно, като 
сумите, които ще се отпуснат са регламентирани в наша Наредба 10. Докладните са 
разгледани и приети от трета комисия, т.е. всички необходими документи са представени. 
Има ли въпроси? Да гласуваме. 

Комисията прие Докладни записки от Божидар Борисов с вх. № 18, 19 и 
20/19.01.2022 г., относно: отпускане на еднократна помощ за раждане на дете: За – 7 
/седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 11,00 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) 
 


