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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 12 

 

Днес, на 23.10.2020 г. от 09,30 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 Ефтимова – Председател. 
2.  Соня Петрова Неделчева – Нечева – Секретар. 
3. Драгомир Дамянов Драганов- член. 
4. Ахмед Недрет Ахмед – Член. 
5. Мехмед Селманов Чолаков – Член. 
6. Юсеин Ахмедов Юсеинов – Член. 
7. Бисер Йорданов Йончев – Член.. 

На заседанието присъства Мехмед Чолаков – заместник 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. № 320/16.10.2020 
г., относно: Допълнение на приложение 6 по т. 9 от Решение № 48 прието с 
протокол № 4/31.01.2020 г. 

1. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 327/20.10.2020 
г.относно:Промени по бюджета на Община Две могили към 31.1.2020г. и 
актуализация на плана за капиталовите разходи. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 328/20.10.2020г. 
относно: Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили 
за третото тримесечие на 2020г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 307/07.10.2020 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Фатме Мюймюнова 
Феимова за раждане на първо дете – Керим Ферди Керимов. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 308/07.10.2020 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Елена Кънчева Христова 
за раждане на първо дете – Иван Ясенов Иванов. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 309/07.10.2020 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айтян Реджебова 
Юсеинова за раждане на първо дете – Ая Айлин Недретова. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 310/07.10.2020 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюляй Бехтинова Феимова 
за раждане на второ дете – Берин Феимова Керимова. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 312/13.10.2020 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Расимова 
Исмаилова за раждане на второ дете. 

 
По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков-зам.председател на ОС: 

Постъпила е Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 320/16.10.2020 г., относно: 
Допълнение на приложение 6 по т. 9 от Решение № 48 прието с протокол № 4/31.01.2020 
г. Имате ли въпроси? Да гласуваме. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 320/16.10.2020 г., 
относно: Допълнение на приложение 6 по т. 9 от Решение № 48 прието с протокол № 
4/31.01.2020 г: За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 /един/ гласа, Въздържал се –0/нула/ гласа. 
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По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Постъпила е Докладна записка 
от Божидар Борисов с вх. № 327/20.10.2020 г.относно:Промени по бюджета на Община 
Две могили към 31.1.2020г. и актуализация на плана за капиталовите разходи. Става 
въпрос за отделяне на средства за ремонт на покрива на детската градина и закупуването 
на пелетна камина за здравната служба в с. Баниска. 
Драгомир Драганов: До колкото виждам сумата за ремонта ще бъде по сметката на 
детската градина, което значи, че г-жа Директора ще организира конкурса за фирма 
изпълнител. Не съм убеденн, че ще се справи. И другото, защо се започва сега ремонт – в 
есенно-зимния сезон? 
Мехмед Чолаков: Общината ще помага с документацията за поръчката, а до зимата има 
достатъчно време, мисля,че ще се справим с ремонта. Ако няма други въпроси да 
гласуваме. 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 327/20.10.2020 
г.относно:Промени по бюджета на Община Две могили към 31.1.2020г. и актуализация на 
плана за капиталовите разходи: За – 4 /четири/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал 
се – 2 /два/ гласа. 
По трета точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Постъпила е Докладна записка от 
Божидар Борисов с вх. № 328/20.10.2020г. относно: Информация за извършените промени 
по бюджета на Община Две могили за третото тримесечие на 2020г. Представени са 
всички наши решения по промени в бюджета, които сме вземали. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 328/20.10.2020г. 
относно: Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили за 
третото тримесечие на 2020г.: За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 /един/ гласа, Въздържал се –
0/нула/ гласа. 
 

Мехмед Чолаков: Следващите докладни записки  са за отпускане на еднократни помощи 
за раждане на дете и предлагам да ги разгледаме заедно. В трета комисия са разгледани, всички 
документи са представени и помощите са размер определен от Наредба 10.  
Комисията прие Докладни записки от Божидар Борисов с вх. № 30,308,309,310,312: За – 
7/седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

 
 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 10,00 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) 


