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

ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес, на 23.04.2021 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 вх. № 115/21.04.2021 г.,
относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 30.04.2021 г. и актуализация на
плана за капиталовите разходи за 2021 година
2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 114/21.04.2021 г.,
относно: изменение и допълнение на Решение № 278, взето на заседание на Общински
съвет –Две мотили с Протокол 15/29.12.2020 г.
3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 119/22.04.2021 г.,
относно:Информация за дейността на финансовия контрольор през 2020г.
4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 102/15.04.2021 г.,
относно:Отпускане на еднократна финансова помощ на Борис Димитров Маринов.
5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 101/15.04.2021 г.,
относно:Отпускане на еднократна финансова помощ на Сузана Боянова Бонева за
раждане на първо дете – Гизем Мерсинова Юсеинова.
6. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 100/15.04.2021 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Емне Мехмедова Мехмедалиева
за раждане на първо дете – Симай Хасанова Фикретова.
7. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 106/19.04.2021 г.,
относно:Отпускане на еднократна финансова помощ на Елнар Бейзат Арифова за раждане
на първо дете – Бегюм Ариф Бедри.
Христина Етимова председател на комисията: Постъпила е Докладна записка от
Божидар Борисов с вх. № 115/21.04.2021 г., относно: Промени по бюджета на Община Две
могили към 30.04.2021 г. и актуализация на плана за капиталовите разходи за 2021 година.
Колеги, по-важните промени по бюджета са: закупуването на сметосъбиращ камион –
втора употреба с прогнозна стойност 91500 лева; закупуване на мултифункционален
камион за зимно почистване на стойност 112 500 лева и по-малък за почистване на
пешеходните зони през зимата и лятото на стойност 35700 лева. Сметосъбиращият камион
е от отчисленията за депото, а другите две машини ще се закупят с преходният остатък от
зимното почистване.
Драгомир Дамянов:Г-н Кмет, от докладната става ясно, че сте се отказали от
закупуването на нов сметосъбиращ камион. На какво се дължи това?
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Божидар Борисов: В действителност бяхме решили да купим нов камион на
лизинг, но най-ниската оферта, която получихме, беше 400 000 лева, а това за мен е
неприемливо. Направихме проучване за камион втора употреба и се оказа, че има доста
добри оферти. Сметосъбиращ камион внос от Австрия или Германия, на 7 – 8 години,
изцяло обслужен, със шест месеца гаранция, ни се предлага за 75 – 76 000 лева. Мисля, че
това е по – добър вариант.
Драгомир Дамянов:Радвам се, че сте на моето мнение, защото до сега винаги ме
нападахте, че като бивш кмет съм закупил стар камион. Когато се изказвате трябва да
бъдете коректен. Според мен в ДЗ трябва да се допълнят параметрите на камиона –
години, гаранция, километри т.н., защото трябва да се знае точно за какво ще бъдат
дадени тези пари.
Божидар Борисов: Направете промените, аз нямам нищо против.
Драгомир Дамянов: Другият ми въпрос е за мултифункционалната машина за
снегопочистване. Ще може ли да се опесъчава с нея.
Божидар Борисов: Да ще се почиства и опесъчава.
Мехмед Чолаков:Колеги, трябва по най-бързия начин да изхарчим парите останали
от зимното почистване, защото има много голяма вероятност да наложат мораториум на
сумата и да я върнем обратно в държавния бюджет.
Драгомир Драганов: Съгласен съм с г-н Чолаков, така стана по моето управление.
Христина Ефтимова: Ако няма други въпроси предлагам да гласуваме.
Драгомир Драганов: Нашата група ще се въздържим, не защото сме против, а
защото считаме, че е редно в ДЗ да се допълнят параметрите на сметосъбиращия камион.
Соня Неделчева: Аз също смятам да се въздържа.
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 115/21.04.2021 г.,
относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 30.04.2021 г. и актуализация на
плана за капиталовите разходи за 2021 година: За – 4 /четири/ гласа, Против – 0 /нула/
гласа, Въздържал се – 3 /три/ гласа.
По втора точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: Постъпила е
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 114/21.04.2021 г., относно: изменение и
допълнение на Решение № 278, взето на заседание на Общински съвет –Две мотили с
Протокол 15/29.12.2020 г. С тази ДЗ се иска разрешение да бъде включено закупуването
на автомобил за сметосъбиране втора употреба. Моята забележка е, че не е посочена
сумата, иначе нямам нищо против докладната.
Г-жа Андреева, директор на ФМДТ, обясни, че точната сума се посочва в
докладната за промяна на капиталовите разходи, а с тази се иска разрешение с
възстановените на общината отчесления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО да може да бъде
закупен сметосъбирачен камион втора употреба.
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов вх. № 114/21.04.2021 г.,
относно: изменение и допълнение на Решение № 278, взето на заседание на Общински
съвет –Две мотили с Протокол 15/29.12.2020 г: За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 /нула/
гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа.
По трета точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: Постъпила е
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 119/22.04.2021 г., относно:Информация за
дейността на финансовия контрольор през 2020г. Колеги, имате думата.
Драгомир Драганов: Тази ДЗ е входирана вчера следобяд и аз не съм имал
възможност да се запозная със съдържанието. Така на пръв прочит не мога да разбера
каква точно е работата на финансовия контрольор? Има ли длъжностна характеристика?
Какви проверки прави?
Христина Ефтимова: Аз също не съм наясно, за това предлагам да го поканим да ни
запознае с работата си или да се обърнем към г-жа Русинова.
Г-жа Русинова, заместник кмет на община Две могили, запозна присъстващите с
дейността на финансовия контрольор: Всички заявки за разходи минават през него. Води
контролни листи за извършване на предварителен контрол, завежда ги в регистър.
Драгомир Драганов: Прави ли проверки?
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Г-жа Русинова: Да – на всички второстепенни разпоредители.
Драгомир Драганов: А правил ли е някакви препоръки?
Г-жа Русинова: Трябва да попитате него.
Христина Ефтимова: Предлагам да поканим г-н Янков и да зададем въпросите си към
него.
Г-н Янков, финансов контрольор на Община Две могили, запозна присъстващите с
ежедневната си работа.
Драгомир Драганов: Във вашата работа имали ли сте препоръки към кмета?
Г-н Янков: Препоръката ми е да се увеличи прага на минималните искания за разход от 50
на 100 лева.
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 119/22.04.2021 г.,
относно:Информация за дейността на финансовия контрольор през 2020г: За – 7 /седем/
гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа.
По четвърта точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: Постъпила е ДЗ с
вх. № 102/15.04.2021 г., относно:Отпускане на еднократна финансова помощ на Борис
Димитров Маринов. Предлага ни се да вземем решение за отпускане на еднократна помощ
в размер на 400 лева на Борис Маринов. На лицето е сменена става след като е блъснато от
влак. Понеже няма доходи, има роднини, но те не могат да се грижат за него, от болницата
са изпратили писмо до общината.
Божидар Борисов: От болницата се обърнаха към мен за съдействие. Консуматив, който са
използвали при операцията, е на стойност 1200 лева. От социалните успях да издействам
около 400 лева и е необходимо и ОС да разреши помощ от 400 лева.
Христина Ефтимова: Предлагам да гласуваме.
Комисията прие Докладна записка от Кмета на Община Две могили с вх. №
102/15.04.2021 г., относно:Отпускане на еднократна финансова помощ на Борис Димитров
Маринов: За – 6 /шест/ гласа, Против – 1 /един/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа.
Христина Ефтимова: Колеги, предлагам останалите ДЗ да приемем анблок.
Разгледани са от трета комисия и отговарят на условията на Наредба 10. Предлагам да ги
приемем, като сумите са по нашата наредба.
Комисията прие Докладни записки от Божидар Борисов с вх. № 100, 101 и 106: 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. …………………......
(Христина Д. Ефтимова)

4. ………………….......
(Мехмед С. Чолаков)

2. ………………….........
(Соня П. Неделчева - Нечева)

5. ………………......…
(Юсеин А. Юсеинов)

3. ………………......…..
(Ахмед Н. Ахмед)

6. ………………......…
(Драгомир Д. Драганов)

7. ………………......…
(Бисер Й. Йончев)

Председател на комисията:
_________ (Христина Ефтимова)
Секретар на комисията:
___________ (Соня Неделчева – Нечева)

