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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 26 

Днес, на 21.12.2021 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. 
 
На заседанието на комисията 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. № 310/09.11.2021 г., 
относно: Одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните 
данъци и такси за 2022 г. по населени места на територията на Община Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 351/16.12.2021 г., 
относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2021 г. и актуализация на 
плана за капиталовите разходи за 2021 година. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Румен Марков, Бисер Йончев и Драгомир 
Дамянов с вх. № 362/17.12.2021 г., относно: Изменение на Решение № 449, взето на 
заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 24/30.09.2021 г. във връзка с 
утвърждаване на финансиране на дейностите по предоставяне на обща подкрепа за 
личностно развитие от ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов“ град Две могили със средства 
от Общинския бюджет за учебната 2021/2022 година .  

4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 352/16.12.2021 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Юлкян Бекирова Юсменова за 
раждане на второ дете – Елис Ибрахимова Асанова . 

5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 353/16.12.2021 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Адрияна Тихомирова Димитрова 
за раждане на първо дете – Мартин Андреанов Славов. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 354/16.12.2021 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Нурхан Реджебова Мустафова за 
раждане на първо дете – Мартин Мартинов Маринов. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 355/16.12.2021 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Ъклин Махмудова за 
раждане на второ дете – Якуб Махмудов Якубов. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 361/16.12.2021 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Стефанка Ангелова Симеонова на 
65 г., живееща в село Кацелово . 

 



 2
По първа точка от дневния ред докладва Христина Етимова председател на 

комисията: Постъпила е Докладна запискаот Божидар Борисов с вх. № 310/09.11.2021 г., 
относно: Одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните 
данъци и такси за 2022 г. по населени места на територията на Община Две могили . план 
– сметката е съставена на база три показателя: «сетосъбиране и сметоизвозване»; 
«Обезвредане на отпадъци в депа»; «Поддържане на места за обествено ползване». Взети 
са в предвид разодите от предходни години, увеличението на заплати, цени на горива през 
новата година, становищата на кметовете, а също и отчисленията по ЗУО и разходите за 
издръжка на регионалното депо. Общо разходите за чистота са в размер на 1275953 лева, а 
приходите от такса смет са 600000 лева,т.е. разлика от 675953 лева е за сметка на местни 
приходи. От план – сметката се вижда, че такса смет не покрива разходите по чистотата и 
моят въпрос към г – н Борисов е дали това няма да наложи вдигане на такса смет отново. 
Вие имате ли въпроси? 

Драгомир Драганов: План – сметката не показва каква е събираемостта за 
изминалата година. Има ли неплатени данъци и такси? В какъв размер са и предприети ли 
са мерки за събирането им? Видно е, че разходите по чистотата се формират от три 
компонента, както беше споменато от г – жа Етимова. Първите два можем много друдно 
да намалим, за това трябва да обърнем внимание на «Поддържане на местата за общо 
ползване», където сумата по разхода е 589722 лева. Мисля, че тук има сериозни 
възможности за редуциране на сумата. 

Мехмед Чолаков: Съгласен съм сказаното до тук. От така направената план – 
сметка ясно се вижда, че дори с повишената такса смет, сумата не покрива разодите. На 
мнение съм, че трябва ежегодно да вдигаме такса смет, по малко, тъй като в началото на 
следващия мандат новото ръководство на общината ще трябва шоково да я вдигне, а това 
няма да е добре за населението. Друго, което ми прави впечатление е, че разпределението 
на разодите по населени места не отговаря на броя на жителите. На какво се дължи това? 

Божидар Борисов: Ясно е, че размера на такса смет не покрива разодите по 
чистотата. Необходимо е дофинансиране от собствени приходи с над 600000 лева и вместо 
да ги използваме за ремонт на улици, детски градини и т.н. ние трябва да ги дадем за 
сметосъбиране и сметоизвозване. Тази година не мисля, че ще се наложи да вдигаме 
таксата, но за до година не се знае. Надявам се, че тази година ще се справим с новото 
предприятие «Чистота» да намалим разходите, също така разчитам и на новите машини, 
които закупихме. За изминалата година събираемостта на местните данъци и такси е 
около 90%. Длъжниците, които не са си платили задълженията, са дадени на съдия 
изпълнител, заведени са към всички дела. Що се отнася за разходите по населени места те 
наистина са завишени за наместничествата. План – сметката за тях се прави от 
счетоводството на общината и там влизат и заплатите на работниците. Сумите по разхода 
там са завишени за да има резерв, но те не се отпускат изцяло и има строг контрол по 
разходването им. 

Соня Неделчева – Нечева: Аз ще се въздържа, тъй като тази докладна трябваше да 
бъде предложена от общинското предприятие «Чистота» и предхождана от годишен отчет 
от същото. 

Христина Ефтимова: Други въпроси има ли? Да гласуваме докладната.  
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 310/09.11.2021 г., 

относно: Одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните 
данъци и такси за 2022 г. по населени места на територията на Община Две могили: 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 с вх. № 351/16.12.2021 г., относно: Промени по 
бюджета на Община Две могили към 31.12.2021 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2021 година.  Колеги, промените по бюджета, които ни се 
предлагат, са между параграфи без да се променя рамката на одобрения бюджет. Има ли 
въпроси? 
Мехмед Чолаков: Аз нямам въпроси щом като промените са направени в рамките на 
одобрения от нас бюджет. Имаме две прехвърляния на средства от параграф в параграф в 
ОП «Чистота» и ОП «Обществено хранене». Също така имаме приходи от продажба на 
земя, но в същото време поради увеличената ел.енергия трябва да се увеличи сумата за 
улично осветление с 25000 лева. 
Христина Ефтимова: Ако няма въпроси да гласуваме.   

Комисията прие Докладни записки от Божидар Борисов с вх. № 351/16.12.2021 г., 
относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2021 г. и актуализация на 

плана за капиталовите разходи за 2021 година: За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 /нула/ 
гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

По трета точка то дневния ред докладва Христина Ефтимова: Постъпила 
Докладна записка от Румен Марков, Бисер Йончев и Драгомир Дамянов с вх. № 
362/17.12.2021 г., относно: Изменение на Решение № 449, взето на заседание на 
Общински съвет – Две могили с Протокол № 24/30.09.2021 г. във връзка с утвърждаване 
на финансиране на дейностите по предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие 
от ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов“ град Две могили със средства от Общинския 
бюджет за учебната 2021/2022 година. Докладната записка е от групата на СДС и с нея 
се иска увеличаване бджета на ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов“ с още 26000 лева, или 
той да стане 66000 лева. 

Драгомир Драганов: Колеги, знаете, че въпроса за дофинансирането на 
ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов“ се разглежда отдавна. Приетото от нас 
дофинансиране в размер на 40000 лева е не достатъчно и са необходими още 26000 лева 
за да могат учителите да извършват спокойно дейността си без да се притесняват за 
работните си места. В детския център са записани 263 деца, а 52 и във втора кръжочна 
форма. Всички се гордеем с постиженията в тенис на маса и спортни танци. Не смятам, 
че трябва да лишаваме децата на Две могили от малкото развлечения, които имат и за 
това ви призовавам да гласувате по съвест, а не по партийни нареждания. 

Мехмед Чолаков: Г – н Драганов, ако бяхте присъствали на срещите, които бяха 
организирани с директора на детския център, щяхте да знаете, че от тук присъстващите 
никой не е против дофинансирането на ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов“ и всички сме 
за запазването и развиването на дейността му. За съжаление не видяхме същото 
отношение от страна на директорката, която не сметна за необходимо да защити 
бюджета, който и е необходим. Явно си мисли, че нещата ще продължават кокто и до 
сега. Парите, с които дофинансираме, отиват почти изцяло за нейната заплата и тези на 
учителите, а за децата много малка част. Оказва се, че за да участват в състезания по 
тенис на маса и спортни танци се търсят спонсори. Мисля, че трябваше да има 
предложение от Директора на центъра, което да е мотивирано, перо по перо, и тогава да 
стане ясно за какво се иска дофинансиране от 66000 лева. Имайте в предвид, че към 
нашето финансиране от 40000 лева трябва да се добави и държавното финансиране, 
което ще е в размер на около 46000лева. Така размера на бюджета за 2022 година на 
ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов“ ще стане около 86000 лева. Към тази сума трябва да 
прибавим и таксата, която ще се събира, с наша промяна на Наредба 5, която ще е 
приблизително 20000 лева. Така ще достигнат бюджет от около 106000 лева, а за 2021 
година са отчели 79959 лева. Защо тогава правите това предложение? От 2016 година 
ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов“ е трябвало да има родителско настоятелство и 
обновен правилник, в изискване на Закона за народната просвета. Наложи се общинска 
администрация да свърши работата на г – жа Ралица Иванова, тъй като тя не счете за 
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необходимо и това да направи. В тази връзка нашето предложение беше 
дофинансирането да бъде в размер на 40000 лева и ако се окаже, че не са достатъчни, в 
средата на годината да направим промяна на бюджета и да отпуснем необходимите 
средства, но нека да видим как ще тръгнат нещата с родителското настоятелство и с 
новия правилник. 

Христина Ефтимова: Колеги, искам да ви обърна внимание на щатното разписание, 
което е подала г – жа Иванова. Там са подадени за 2022 година една бройка и половина. 
За какъв бюджет говорим тогава? Напълно съм съгласна с г – н Чолаков и с 
ръководството на общината. Организирахме срещи, дадохме предложение бройката по 
музика да мине към читалището, като по този начин щеше да се облекчи бююджета на 
центъра за деца, но от страна на директорката не срещнахме никакво разбиране. Мисля, 
че направихме повече от необходимото, а това трябваше да са нейни предложения, като 
заинтересована страна. 

Драгомир Драганов: Ясно е, че тук става въпрос за някакъв личностен проблем, но 
заради това не трябва да страдат децата. Не трябва заради една бълха да изгорим целия 
юрган. 

Соня Неделчева – Нечева: За съжаление в обществото се разнесе невярна 
информация и страстите се нагорещиха. Моето предложение е да гласуваме докладната 
на групата на СДС, за да няма повече напрежение в обществото, а ако сумата за 
дофинансиране е по – голяма от необходимото можем да не я предоставяме изцяло, 
както е ставало и в предходните години. Според мен тук вината е изцяло на Кмета на 
общината, тъй като той не е оказал необходимия контрол, който е изцяло в неговите 
правомощия. Г – н Борисов е вече втори мандат кмет, а проблемът не е от вчера. Както 
се вижда от 2016 година не са изпълнени промените в Закона за народната просвета. 
Сега топката се прехвърля в Общинския съвет и с намаляване на бюджета си мислим, че 
ще се променят нещата. Да, но ние нямаме правомощия да контролираме дейността на 
центъра, така че г – н Борисов трябва да окаже контрол, да налага наказания, щом се 
налага, за да работи центъра така както трябва. 

Христина Ефтимова: Предлагам да прекратим разискванията и да гласуваме. 
Комисията прие Докладна записка от Румен Марков, Бисер Йончев и Драгомир 

Дамянов с вх. № 362/17.12.2021 г., относно: Изменение на Решение № 449, взето на 
заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 24/30.09.2021 г. във връзка с 
утвърждаване на финансиране на дейностите по предоставяне на обща подкрепа за 
личностно развитие от ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов“ град Две могили със средства 

от Общинския бюджет за учебната 2021/2022 година: За – 5 /пет/ гласа, Против – 2 /два/ 
гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

По четвърта,пета, шеста и седма точка то дневния ред докладва Христина 

Ефтимова: Предлагам Докладни записки от Божидар Борисов с вх. № 352, 353, 354, 
355/16.12.2021г.,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. № 352, 353, 354, 

355/16.12.2021 г., относно:отпускане на еднократна помощ за раждане на дете: За – 7 

/седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 
По осма точка то дневния ред докладва Христина Ефтимова: Постъпила Докладна 

записка от Божидар Борисов с вх. № 361/16.12.2021 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Стефанка Ангелова Симеонова на 65 г., живееща в село Кацелово. 
Колеги, запознали сте се с ДЗ, виждате, че не отговаря на изискванията на Наредба 10. 
Същото е становището и на трета комисия и тяхното предложение е да дарим по 20 лева 
на лицето. Ако нямате други предложения да гласуваме. 
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Комисията не прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 361/16.12.2021 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Стефанка Ангелова Симеонова 

на 65 г., живееща в село Кацелово: За – 0 /нула/ гласа, Против – 7 /седем/ гласа, 

Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 11,30 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) 
 


