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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 22 

Днес, на 20.08.2021 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 на комисията присъстваха Божидар Борисов – кмет на община Две могили 

и Юлиана Тодорова – председател на ОС. 
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 с вх. № 224/16.08.2021 г., 

относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 31.08.2021 г. и актуализация на плана 
за капиталовите разходи за 2021 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 225/16.08.2021 г., 

относно: Приемане на отчет, придружен с доклад за изпълнението на бюджета, сметките за 
средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на 
Община Две могили за първото полугодието на 2021 г.  

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 231/16.08.2021 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Наталия Георгиева Владимирова  за 
раждане на второ дете – Борис Теодоров Бонев. 
По първа точка от дневния ред докладва Христина Етимова председател на комисията: 
Постъпила е  Докладна записка от Божидар Борисов с с вх. № 224/16.08.2021 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 31.08.2021 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2021 година. Колеги, запознали сте се с ДЗ. Центъра за настаняване от 
семеен тип иска преструктуриране на техния бююджет с цел закупуване на климатик и лаптопи 
общо 5500 лева. Увеличава се стойността на пелетната камина в с. Кацелово, от 10.800 лева на 
12500 лева, и видеонаблюдението на гр. Две могили с 850 лева. Сумите ще са за сметка на ремонта 
на някои улици. Знаете, че започва ремонт на ПГСС и за това учебният процес ще бъде временно 
изместен в сградата на ОУ. Община Две могили пое ангажимент да се направи текущ ремонт. 
Необходимите средства в размер на 20 000 лв. ще бъдат осигурени от планираните средства от 
Резерва от очакваните постъпления от продажби на земя. Моля, за вашето мнение. 
Мехмед Чолаков: Имах очакване за по-голяма сума и за това съм доволен, че ремонта ще бъде 
направен в рамките на 20 000 лева. Съгласен съм и да бъде от бюджета на общината, тъй като ние 
сме длъжни да осигурим нормална среда за провеждане на учебния процес. Децата, които учат в 
ПГСС, са също наши деца, а и ние нямаме правомощията да задължим Директора на СУ да 
извърши ремонта за сметка на училището. 
 Соня Неделчева – Нечева: Аз много се съмнявам, че тази сума ще е достътъчна и не съм 
съгласна да ни бъде представяна по този начин. Редно е да бъде направена КСС и в бюджета да 
бъде отразена точната сума. 
 Божидар Борисов: Естествено, че има такава остойностена сметка,тя ми е представена и 
мога да ви уверя, че ремонта ще е на по – ниска цена, около 17 000 лева. Това включва за всички 
стаи на четвъртия етаж нови радиатори, осветление, боядисване, така че да може да се провежда 
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нормален учебен процес. Няма да можем да ремонтираме тоалетните, но децата ще ползват тези 
на третия етаж. 
 Драгомир Драганов: Г-жа Нечева е права. Трябваше да ни представите една количествено 
стойностна смекта, въпреки, че не сте длъжен. Моят въпрос е: ще успеете ли да приключите до 
началото на новата учебна година? Миналата седмица ходих в училището и все още не беше 
започнал ремонта.   
 Божидар Борисов: Уверявам ви, че ремонтът ще бъде завършен навреме. Предлагам ви да 
отидем до СУ, за да видите на какъв етап е. 
 Христина Ефтимова: Благодаря на г – н Борисов за поканата. След приключване на 
комисията ще отидем до училището. Ако няма други въпроси предлагам да гласуваме. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с с вх. № 224/16.08.2021 г., 

относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 31.08.2021 г. и актуализация на плана 
за капиталовите разходи за 2021 година: За – 5 /пет/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 
2 /два/ гласа. 

По втора точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: Постъпила е Докладна 
записка от Божидар Борисов с вх. № 225/16.08.2021 г., относно: Приемане на отчет, придружен с 
доклад за изпълнението на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз, сметки за чужди 
средства и състоянието на общинския дълг на Община Две могили за първото полугодието на 2021 
г.Колеги имате ли въпроси? Да гласуваме.   

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 225/16.08.2021 г., относно: 

Приемане на отчет, придружен с доклад за изпълнението на бюджета, сметките за средства от 
Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на Община Две 
могили за първото полугодието на 2021 г.: За – 5 /пет/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се 
– 2 /два/ гласа. 

По трета точка от дневния ред докладва Христина Етимова: Постъпила е Докладна записка 
от Божидар Борисов с вх. № 231/16.08.2021 г., относно: Отпускане на еднократна финансова 
помощ на Наталия Георгиева Владимирова  за раждане на второ дете – Борис Теодоров Бонев. 
Всички необходими документи по Наредба 10 са представени и ние определяме сумата по 
наредбата. Да гласуваме. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 231/16.08.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Наталия Георгиева Владимирова  за раждане на 
второ дете – Борис Теодоров Бонев : За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 /нула/ 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) 


