
 1

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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 19 

Днес, на 21.05.2021 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. № 128/17.05.2021 г., 

относно: Допълнение на Решение № 323 прието с протокол № 17/26.02.2021 г. 
 2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 129/17.05.2021 г., 

относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 31.05.2021 г. и актуализация на 
плана за капиталовите разходи за 2021 година. 

 
3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 135/18.05.2021 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Станислава Тодорова Манева за 
раждане на второ дете – Кремена Галинова Стефанова. 

 
4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 136/18.05.2021 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Белослава Георгиева Георгиева за 
раждане на второ дете – Магдалена Цаниславова Маринова. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 137/18.05.2021 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Инджиля Ахмедова Юмер за 
раждане на първо дете – Атлас Йомероглу. 

 
6. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 141/19.05.2021 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Веселин Тотев Иванов на 67 г., 
живеещ в село Батишница. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 142/19.05.2021 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Галя Валентинова Германова за 
раждане на трето дете – Стефан Мирославов Радков. 
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По първа точка от дневния ред докладва Христина Етимова председател на 

комисията: Постъпила е Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 128/17.05.2021 

г., относно: Допълнение на Решение № 323 прието с протокол № 17/26.02.2021 г. Колеги, 
ОС прие правилник за организиране дейността на общинско предприятие „ Чистота“, но 
не сме приемали бюджет на предприятието. С това решение ние трябва да приемем такъв, 
за да може то да функционира. Също така определяме предприятието като второстепенен 
разпоредител и утвърждаваме щатните бройки – 28. Имате думата за въпроси и 
изказвания. 

Дамянов: Не за първи път ще кажа, че бюджетът на общинското предприятие 
трябваше да бъде приет още с приемането на Бюджет 2021. Единственото нещо , което 
трябваше да се направи, когато се гласува структурата на ОП трябваше да се гласува и 
бюджет. От 01.06.21 Оп започва да работи и трябваше да има приет бюджет. Средствата, 
които се събират от ТБО ся целеви и тук не са ключени кметствата.Искаше ми се да има 
разбивка по кметства. Тези пари са само за Две могили. По данни от счетоводството за 
селата са планирани 203 057 лева, за град Две могили до сега са изразходвани 130 811 лева 
и от трансери имаме 159 606 лева.  

По справка на счетоводството до сега са изплатени 706 370 лева по сметосъбиране 
и сметоизвозване. Мисълта ми е, че заложеният бюджет ще бъде надхвърлен до края на 
годината.  

Поканена е г-жа Андреева. 
Дамянов: Планираните средства ще стигнат ли или ще трябва да се дофинансира? 
Андреева: Все още имаме малка част от отчисленията за 2020 година и от тях 

изплатихме 31 000 лв. за депото и 31 000 лв. за камиона. Парите ще стигнат. Планирали 
сме заплати за цялата година, а те ще започнат сега. 

Дамянов: 706 370 лева каква е тази сума? 
Андреева:това е плана +очакванията на селата. Парите ще стигнат за сега има 

резерви. Селата планират големи суми, които не се изразходват. 
Ефтимова: Тези 28 бр. всички ли са заети. 
Андреева: За сега има две незаети. 
 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 128/17.05.2021 г., 

относно: Допълнение на Решение № 323 прието с протокол № 17/26.02.2021 г.: 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. № 129/17.05.2021 г., относно: Промени по 
бюджета на Община Две могили към 31.05.2021 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2021 година. Колеги, виждате, ченяма съществени промени в 
бюджета и капиталовите разоди. Промените се налагат от настъпили промени при 
изпълнението на обектите. Ако нямате въпроси предлагам да ласуваме докладната. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 129/17.05.2021 г., 

относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 31.05.2021 г. и актуализация 
на плана за капиталовите разходи за 2021 година: За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 /нула/ 
гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

Христина Ефтимова: Колеги, предлагам ви докладни записки с номера 135, 136, 
137 и 142 да бъдат разгледани и гласувани заедно, тъй като те са за раждане на деца, 
разгледани са от трета комисия и са приети. Представени са всички неободими документи. 
Предлагам да приемем сумите определени по наша Наредба 10. Ако нямате други 
предложения, моля, да гласуваме. 

Комисията прие Докладни записки от Божидар Борисов с вх. № 135, 136, 137 и 142: 
За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 
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Христина Етимова: По т. 6 от дневния ред: постъпила е Докладна записка от 

Божидар Борисов с вх. № 141/19.05.2021 г., относно: Отпускане на еднократна финансова 
помощ на Веселин Тотев Иванов на 67 г., живеещ в село Батишница. Имате думата. 

Бисер Йончев: човекът е в много тежко състояние. Лично го познавам. Премахнат е 
целият стомах и два месеца беше на химиотерапия. Предлагам 300 лева. 

Христина Етимова: Други предложения има ли? Да гласуваме. 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 141/19.05.2021 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Веселин Тотев Иванов на 67 г., 
живеещ в село Батишница: 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) 
 


