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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 25 

Днес, на 19.11.2021 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. 
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. № 314/12.11.2021 г., 
относно: Допълване на Решение № 395 взето на заседание на Общински съвет с Протокол 
№ 22 от 30.07.2021 г. за приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, 
сметките за средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на 
общинския дълг на Община Две могили за 2020 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 318/12.11.2021 г., 
относно: Вътрешни компенсирани промени по бюджета на основание § 60 от Преходни и 
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 321/15.11.2021 г., 
относно: Актуализация на плана за капиталовите разходи към 30.11. 2021 година 

4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 323/16.11.2021 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 трето тримесечие на 2021 година. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 317/12.11.2021 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Борисова Кирилова  за 
раждане на първо дете – Ася Йорданова Михайлова. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 320/15.11.2021 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Николай Иванов Йорданов, 
живеещ в село Каран Върбовка, на улица „Св. Св. Кирил и Методий“ № 7. 

По първа точка от дневния ред докладва Христина Етимова председател на 

комисията: Постъпила е Докладна записка от от Божидар Борисов с вх. № 314/12.11.2021 
г., относно: Допълване на Решение № 395 взето на заседание на Общински съвет с 
Протокол № 22 от 30.07.2021 г. за приемане на годишния отчет за изпълнението на 
бюджета, сметките за средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и 
състоянието на общинския дълг на Община Две могили за 2020 г. Колеги, с наше Решение 
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395 от 30.07.2021г. приехме годишният инансов отчет на Община Две могили за 2020 
година. На 26.10.2021г. е получен Одитният доклад на Сметната палата и с настоящата 
докладна се иска да го приемем и допълним под т. 5 Решение 395. Има ли изказвания по 
докладната? Няма. Да гласуваме. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 314/12.11.2021 г., 
относно: Допълване на Решение № 395 взето на заседание на Общински съвет с Протокол 
№ 22 от 30.07.2021 г. за приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, 
сметките за средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на 
общинския дълг на Община Две могили за 2020 г.: 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. № 318/12.11.2021 г., относно: Вътрешни 
компенсирани промени по бюджета на основание § 60 от Преходни и заключителни 
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс – параграф 60 от ПЗР, е предвидено месечните отчисления но чл. 60 и 
чл.64 от Закона за управление на отпадъците да остават по сметка на общината. С тази 
докладна се иска нашето съгласие събраните средства да бъдат разходвани за издръжка на 
Регионално депо – град Бяла за 2021 и 2022 година.  

Драгомир Драганов: Аз съм «за» докладната. Имам едно предложение към 
ръководството на общината, което предлагам да излезе, като предложение на Комисията. 
Предложението ми е да бъдат поставени контейнери за зелена маса във всяко едно 
населено място. 

Христина Ефтимова: Съгласна съм с г-н Дамянов. Други изказвания? Да гласуваме.   
Комисията прие Докладни записки от Божидар Борисов с вх. № 318/12.11.2021 г., 

относно: Вътрешни компенсирани промени по бюджета на основание § 60 от Преходни и 
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс: 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 Божидар Борисов с вх. № 321/15.11.2021 г., относно: Актуализация на плана 
за капиталовите разходи към 30.11. 2021 година. Промените, които се правят са 
намаляване на стойностите на обектите, които се правят. Отпада закупуване на пелетна 
камена за с. Широково – 1692 лева. Стойността на храсторезите, които сме заложили, 
става 3100 лева. Добавя се закупуване на трион за 1211 лева и машина за цепене на дърва 
за 3000 лева. Увеличава се бджета на помощи по решение на ОС с 2000 лева за сметка на 
бюджета за материали. Направени са и компесаторни промени по бюджета на 
«Обществена хранене». 

Бисер Йончев: Не мога да разбера защо купуваме машина за цепене на дърва, след 
като преминаваме на пелетни камини. 

Христина Ефтимова: На мен също ми направи впечатление, но се оказа, че все още 
има много общински обекти, които са на дърва. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 321/15.11.2021 г., 

относно: Актуализация на плана за капиталовите разходи към 30.11. 2021 година: За – 5 
/пет/ гласа, Против – 2 /два/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

По четвърта точка то дневния ред докладва Христина Ефтимова: Постъпила 
Докладна записка от Божидар Борисов свх. № 323/16.11.2021 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 
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могили, област Русе за трето тримесечие на 2021 година. Колеги, представени са ни 
всички промени по бюджета, които вече сме гласували. Прегледах цифрите и този път не 
открих грешки и разминавания. Има ли въпроси? Да гласуваме. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов свх. № 323/16.11.2021 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 трето тримесечие на 2021 година: За – 7 

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

записка от Божидар Борисов с вх. № 317/12.11.2021 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Петя Борисова Кирилова  за раждане на първо дете – Ася Йорданова 
Михайлова. Докладната е разгледана в 3 комисия, представени са необходимите 
документи. Съгласно Наредба 10 сумата, която трябва да отпуснем е 200 лева. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 317/12.11.2021 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Борисова Кирилова  за 

раждане на първо дете – Ася Йорданова Михайлова: За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 

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

записка от Божидар Борисов с вх. № 320/15.11.2021 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Николай Иванов Йорданов, живеещ в село Каран Върбовка, на улица 
„Св. Св. Кирил и Методий“ № 7. Колеги, става въпрос за отпускане на еднократна помощ 
на семейство, което трябва да извозва детето си до детската градина в с. Кацелово. Само 
бащата работи и е на минимална заплата. Направих проверка и съм против да се отпуска 
такава помощ. Детето не посещава редовно детската градина, а също на семейството е 
предложен транспорт от общината до детската градина в Две могили, но то отказва.   

Мехмед Чолаков: Предлагам да бъде отпусната сумата от 200 лева, тъй като става 
въпрос за транспорта на дете, което подлежи на задължително обучение в детска градина. 
Общината е длъжна да осигури такъв до най – близката детска градина, а тя е в с. 
Кацелово. Мисля, че това е най – удачният вариант. 

Драгомир Драганов: Аз съм съгласен с г-жа Ефтимова. Не бива така да се раздават 
помощи. Ако се отпускат пари нека да са за плащане на такса детска градина. 

Христина Ефтимова: Съгласна съм с г-н Драганов. В решението на комисията да се 
запише, че се отпуска еднократна финансова помощ в размер на 200 лева, но лицето 
следва да предствави в ОС разходни документи за пладена такса за детска градина. 

Соня Неделчева – Нечева: Възмутена съм от изказванията на г-жа Ефтимова и г-н 
Драганов. Преди време взехте решение за отпускане на 400 лева на един алкохолик, за да 
му се смени ставата, защото г – н Кмета беше поел ангажимент към лечебното заведение, 
а за дете, на което общината е длъжна да осигури транспорт, го правите на проблем. 
Детето подлежи на задължително обучение и, като такова, общината е длъжна да му 
осигури транспорт до най – близката детска градина, т.е. в с. Кацелово. До ден днешен 
детето е посещавало тази детска градина и защо не е в списъка на подлежащите на 
задължително обучение, който директорката изготвя през месец септември, не е ясно. 
Мислите ли, че е по – изгодно общината да осигури автобус, шофьор, придружител за 
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едно дете? Не е ли по – лесно да подпомогнем семейството с еднократна помощ. 
Сигурни ли сте, че трябва да бъде представена бележка за платена такса?  

Христина Ефтимова: Да, нека така да бъде записано в решението. 
Соня Неделчева – Нечева: Аз не съм съгласна и вие помислете преди да вземете 

такова решение. 
Христина Ефтимова: Ако няма други изказвания предлагам да гласуваме, като г-н 

Юсеинов, който ще докладва, ще допълни с нашето решение. 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 320/15.11.2021 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Николай Иванов Йорданов, 

живеещ в село Каран Върбовка, на улица „Св. Св. Кирил и Методий“ № 7: 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) 
 


