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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 5 

 

Днес, на 23.04.2020 г. от 09,30 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стаята на Общинския съвет, 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. Драгомир Дамянов Драганов – Член. 
7. Бисер Йорданов Йончев – Член. 
На заседанието 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 – Кмет на Община Две 
могили, с вх.№125/09.04.2020г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на 
Маргарита Миткова Константинова за раждане на първо дете – Димана Константинова 
Петрова. 
2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили, с 
вх.№ 127/10.04.2020г. относно: Кандидатстване на Община Две могили по Оперативна 
програма „Региони в растеж” 2014-2020 по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за 

професионалните училища в Република България”  по приоритетна ос 3 „Регионална 
образователна инфраструктура”, компонент 1: МОН и общини, на чиято територия са 
разположени – професионални училища, с направление „Ветеринарна медицина, Горско 
стопанство и Растениевъдство и Животновъдство“. 
3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две могили, с 
вх.№128/10.04.2020г. относно: Кандидатстване на Община Две могили по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05М9ОP001-2.101 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”  по 
приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, 
инвестиционен приоритет № 3 „Подобряване на достъпа до услуги, които са на достъпна 
цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ 
интерес”, специфична цел 2 към ИП3 „Намаляване броя на възрастните хора с увреждане, 
настанени в институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността, 
включително услуги за дългосрочна грижа”. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№131/14.02.2020г. относно: Искане за предоставяне на закрила на дете с 
изявени дарби  

5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№132/14.04.2020г. 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 първо тримесечие на 2019 година. 
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6. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 

могили, с вх.№135/16.04.2020г. относно:Промени в бюджета на Община Две могили към 
01.05.2020г. и актуализация на плана за капиталовите разходи за 2020г. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№136/21.04.2020г. относно: Информация за дейността на финансовия 
контрольор през 2019 г. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Драганов, Румен Марков, Бисер 
Йончев – общински съветници от ПП“СДС“, с вх.№139/22.04.2020г. относно: Дарение на 
средства на община Две могили, в подкрепа на медицински специалисти и помощен 
персонал, работещи на територията, както и на безработни с малки деца и жители, 
останали без доходи в сегашната ситуация. 

По първа точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова-председател на 

комисията: Постъпила е Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община Две 
могили, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Маргарита Миткова 
Константинова за раждане на първо дете – Димана Константинова Петрова.Докладната е 
прита в трета комисия, всички документи са приложени.Предлагам докладната да бъде 
приета. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община Две 
могили, с вх.№125/09.04.2020г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на 
Маргарита Миткова Константинова за раждане на първо дете – Димана Константинова 
Петрова: 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 – Кмет на Община Две могили, с вх.№ 127/10.04.2020г. 
относно: Кандидатстване на Община Две могили по Оперативна програма „Региони в 
растеж” 2014-2020 по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните 

училища в Република България”  по приоритетна ос 3 „Регионална образователна 
инфраструктура”, компонент 1: МОН и общини, на чиято територия са разположени – 
професионални училища, с направление „Ветеринарна медицина, Горско стопанство и 
Растениевъдство и Животновъдство“.Става въпрос за кандидатстването на Община Две 
могили по проект, който е насочен към професионалната гимназия. Както и до сега ние, 
общинските съветници, ще подкрепим ръководтството на общината. Съгласни ли сте с 
мен? Да, тогава да гласуваме. 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили, с 
вх.№ 127/10.04.2020г. относно: Кандидатстване на Община Две могили по Оперативна 
програма „Региони в растеж” 2014-2020 по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за 

професионалните училища в Република България”  по приоритетна ос 3 „Регионална 
образователна инфраструктура”, компонент 1: МОН и общини, на чиято територия са 
разположени – професионални училища, с направление „Ветеринарна медицина, Горско 
стопанство и Растениевъдство и Животновъдство“: 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 – Кмет на Община две могили, с вх.№128/10.04.2020г. 
относно: Кандидатстване на Община Две могили по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05М9ОP001-2.101 „Патронажна грижа 

за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”  по приоритетна ос 2 
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, инвестиционен 
приоритет № 3 „Подобряване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви 
и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, 
специфична цел 2 към ИП3 „Намаляване броя на възрастните хора с увреждане, настанени 
в институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността, включително 
услуги за дългосрочна грижа“. Програмата е насочена към хората с увреждания, които 
имат нужда от домашна помощ, към самотни родители, към възрастни хора, чиито 
членове на семейството са под карантина. Програмата е във връзка с извънредното 
положение. Имате ли въпроси? Предлагам да гласуваме докладната. 
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Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 

могили, с вх.№128/10.04.2020г. относно: Кандидатстване на Община Две могили по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура 
BG05М9ОP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 3”  по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване”, инвестиционен приоритет № 3 „Подобряване на достъпа до 
услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и 
социални услуги от общ интерес”, специфична цел 2 към ИП3 „Намаляване броя на 
възрастните хора с увреждане, настанени в институции чрез предоставяне на социални и 
здравни услуги в общността, включително услуги за дългосрочна грижа”: За – 7 /седем/ 
гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова – 

председател на комисията:Постъпила е Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на 
Община две могили, с вх.№131/14.02.2020г. относно: Искане за предоставяне на закрила 
на дете с изявени дарби . Става въпрос за финансова помощ по реда на наша Наредба 
№10за дете, което се е класирало на първо място в областен кръг на олимпиада по 
„История и цивилизация“. Сумата е 50% от минималната заплата. Моля да гласуваме. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№131/14.02.2020г. относно: Искане за предоставяне на закрила на дете с 
изявени дарби :За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

По пета точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова – председател на 

комисията: Постъпила Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№132/14.04.2020г. 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 
първо тримесечие на 2019 година. Това е информация за направените промени в бюджета 
и като такава моето мнение е да я приемем, още повече, че всяка една промяна е правена с 
наше решение. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№132/14.04.2020г. 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 
първо тримесечие на 2019 година: За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал 
се – 0 /нула/ гласа 

 
По шеста точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова – председател на 

комисията:Постъпила е Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№135/16.04.2020г. относно:Промени в бюджета на Община Две могили към 
01.05.2020г. и актуализация на плана за капиталовите разходи за 2020г. В ДЗ имаше 
неточности, но аз направих запитване към счетоводството и те коригираха грешките си. 
Корекциите са следните: на стр. 1 сумата на обект „Ремонт и рехабилитация на ул 
„Камчия“ – Две могили от 12340 лв. става 12550лв.; на стр. 6, отново за същата улица, в 
колона парва сумата е 32703лв., колона осем – 32703лв. Имам въпрос към вносителя: 
Какво налага намаляването на сумата за ремонта на ул „Камчия“? Няма ли да се 
ремонтира? 

По шеста точка взеха участие: 
1. Божидар Борисов: Реших да пренасоча средствата за ремонт на ул. „Иван 

Вазов“. Знаете, че след ремонтните дейности на ВиК улицата е в ужастно 
състояние, за това реших, че е по-добре да преключим първо с нея, а след това 
ще ремонтираме и ул. „Камчия“. 
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2. Драгомир Драгавов: Г-н Кмет, няколко фирми в града получихме писма, че от 

01.04.20г. се преустановява извозването на сметта. При мен дойдоха 
собственици на фирми, за да вземем решение как да действаме. Ние можем да 
се организираме, вече проучих възможността, сами да се погрижим за 
извозването на отпадъка, но тогава ще трябва да отпадне задължението да 
плащаме такса смет на общината. Нашата фирма плаща данъци около 16 000 
лева. Друг е проблема и с контейнерите. Нашата фирма разполага с два 
контейнера, които са извън района и съответно се ползват от цялота население 
и се пълнят с какви ли не отпадъци. Не е коректно, тъй като гражданите 
разполагат с кофи за битовите отпадъци за всяко домакинство, а ползват и 
контейнерите на фирмите. Въпросът ми е: Възможно ли фирмите да си 
прибират контейнерите и да ги изваждат при идването на сметосъбиращия 
камион? Следващият проблем, който искам да поставя, е проблема с 
контейнерите за събиране на хартия. Имам наблюдение, че не всички се ползват 
по предназначение. Този, който е разположен до нашата фирма вече е изгорен, а 
той струва сигурно 500 лева. Трябва да обърнете внимание на това г – н Кмет. 
Вторият проблем е, че не са достатъчни на фирмите, които генерират много 
хартиен отпадък. Ние отначало събирахме кашоните, защото нашата суровина 
идва в кашони, и ги предавахме на вторични суровини / на Пламен/, но там вече 
не изкупуват хартия. Започнахме да ги горим, но с повишаване на 
температурите и това няма да можем да правим. Трябва да се намери решение 
на този проблем. 

3. Христина Ефтимова: Приветствам ръководството на общината с поставянето на 
контейнери за растителни отпадъци и се надявам по този начин да се намали 
количеството на битовите такива. Проблемът с разделното съпиране в нашия 
квартал го няма. Хората изхвърлят само хартия в жълтите контейнери и не сме 
имали случаи да бъдат запалени. Явно е въпрос на самосъзнание, а може би 
трябва да има и по-голям контрол. 

4. Божидар Борисов: Съгласен съм с Вас, г-жо Ефтимова. Както виждате правим 
всичко възможно да намалим обема на извозваните отпадъци, а от там да 
паднат и сумите, които плащаме. Поставили сме контейнери за растителни 
отпадъци, поставили сме и за строителни отпадъци, но не можем да следим 
всеки един гражданин, къде си изхвърля отпадъка. Съгласен съм и с г-н 
Дамянов. Фирмите, които имат възможност, трябва да прибират контейнерите и 
за разделно събиране и тези тип „Бобър“ в районите си и трябва да направим 
график кога да ги изнасят. Съгласен съм и, че трябва да направим нова 
методика за такса смет, ако фирмите сами си организират извозването на 
промишлените отпадъци. 

5. Драгомир Драганов: Предлагам Ви да инициирате среща с бизнеса, за да 
намерим решение на проблема. 

6. Соня Нечева: Струва ми се, че г-н Драганов поставя въпроса за такса смет и 
проблема за промишлените отпадъци само за фирмите в град Две могили, но да 
не забравяме, че има такива и по селата на общината. Трябва много да се 
внимава и да се направят сериозни изчисления преди да се помисли за 
намаляване на такса смет. 

7. Христина Ефтимова: Ако няма други въпроси и изказвания, предлагам да 
гласуваме докладната. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№135/16.04.2020г. относно:Промени в бюджета на Община Две могили към 
01.05.2020г. и актуализация на плана за капиталовите разходи за 2020г.: За – 7 /седем/ 
гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

По седма точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова – председател на 

комисията: Постъпила е Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№136/21.04.2020г. относно: Информация за дейността на финансовия 
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контрольор през 2019 г. Информацията е много подробна и направена по различен 
начин, но това е защото и финансовият контрольор е нов. Аз предлагам да я приемем. Ако 
сте съгласни предлагам да гласуваме докладната. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№136/21.04.2020г. относно: Информация за дейността на финансовия 
контрольор през 2019 г.: За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 
/нула/ гласа. 

По осма точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова – председател на 

комисията:Постъпила е Докладна записка от Драгомир Драганов, Румен Марков, Бисер 
Йончев – общински съветници от ПП“СДС“, с вх.№139/22.04.2020г. относно: Дарение на 
средства на община Две могили, в подкрепа на медицински специалисти и помощен 
персонал, работещи на територията, както и на безработни с малки деца и жители, 
останали без доходи в сегашната ситуация. Аз ще се въздържа да коментирам докладната 
само искам моето име да бъде премахнато в решението. Моля, за вашето мнение, въпроси 
към вносителите. 

В разискванията по осма точка от дневния ред взеха учасие: 
1. Ахмед Недрет: Аз не приемам докладната, защото дарението е доброволен акт и 

не трябва да се налага с решение на ОС. Ние от групата на ГЕРБ направихме 
дарения за Велик ден и не сме афиширали това. Не смятам, че трябва да се 
хвалим с това, кой колко е дал. 

2. Юсеин Юсеинов: И аз мисля така. Групата на ДПС също направихме дарения и 
нашето мнение да не приемаме докладната. 

3. Христина Ефтимова: Не исках да вземам отношение, защото, според мен, е 
грозно да се хвалиш с това, че си дарил, но аз лично, извън кампанията на ГЕРБ, 
също подпомогнах едно семейство за празника. Няма да казвам, кое е 
семейството и с каква сума съм го подпомогнала, но го направих, защото така 
считам, че е редно. 

4. Мехмед Чолаков: Аз не считам, че не трябва да казваме кого и колко сме 
дарили. Имам поглед върху събитията в цялата община и знам, че групата на 
ГЕРБ направиха дарения, нашата група също, Ивайло Иванов. За групата на 
СДС не съм чул да са направили дарение. Всеки, който има желание може да 
дари. Когато даряваме ние сами решаваме и преценяваме на кого да дарим, а 
така, както са предложили колегите от СДС, възнагражденията ни да остават по 
сметка на общината, макар и в параграф „Помощи от ОС“, не е много ясно как 
ще се разходват. Мисля, че в тази трудна ситуация на пандемия не е редно да си 
правим евтина реклама. Моето мнение е, че ДЗ не трябва да влиза в дневния 
ред. 

5. Христина Ефтимова: Напълно съм съгласна с г-н Чолаков. 
6. Драгомир Драганов: Докладната е внесахме по примера на министерски съвет и 

не сме целяли да си правим реклама. Знаете, че правителството прие решение да 
дарят месечните си възнаграждения. Считам,че е редно да бъдем съпричастни с 
хората, които са останали без доходи в следствие на извънредната ситуация и за 
това сме предложили не само съветниците да дарят заплатите си, но и кмета на 
общината и кметовете на населените места, тъй като те са политически избрани 
лица. Искам да ви кажа, като човек с бизнес, че икономическата криза ще се 
задълбочава и след отпадането на извънредното положение. Нашата фирма 
например има поръчки до края на май и след това ще бъде много трудно да се 
запазят работните места, така че е важно да приемем такова решение и да имаме 
една по-голяма сума в бюджета, с която да подпомагаме нуждаещите се. 
Предложили сме дарените пари да се разходват след съгласуване с трета 
комисия, така че общинските съветници ще вземат решение на кой да бъде 
подпомаган. Всеки сам трябва да реши как да гласува ДЗ, но не може да бъде 
извадена от дневния ред. 
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7. Соня Нечева: Съгласна съм с г-н Драганов. Първо: нашата комисия не може да 

решава ДЗ да отпадне от дневния ред. Можем да я приемем или не, но на 
заседание на ОС всеки ще си гласува по съвест. Второ: считам, че е 
противозаконно да задължаваме с решение кмета на общината и кметовете на 
кметства да даряват месечните си възнаграждения. Трето: като цяло съм 
съгласна с ДЗ на групата на СДС, но според мен не е редно, а не е и нужно 
даренията да стават с решение на ОС. Според мен трябва да се направи една 
дарителска кампания под патронажа на ОС, в която ще дарим възнагражденията 
си, а също и всеки, който има желание ще направи това. Както каза г-н 
Драганов, кризата ще се задълбочава и мисля, че даряването на две заплати 
няма да бъде достатъчно, а дарителската кампания може да продължи във 
времето.  

8. Христина Ефтимова: Според мен няма нужда от такава кампания. Ние имаме 
Наредба 10, където можем да даваме помощи на изпаднали в нужда хора, само 
трябва да добавим думата „пандемия“ след „бедствия, аварии ...“. Предлагам да 
гласуваме ДЗ, ако няма повече изказвания. 

Комисията не прие Докладна записка от Драгомир Драганов, Румен Марков, Бисер 
Йончев – общински съветници от ПП“СДС“, с вх.№139/22.04.2020г. относно: Дарение на 
средства на община Две могили, в подкрепа на медицински специалисти и помощен 
персонал, работещи на територията, както и на безработни с малки деца и жители, 
останали без доходи в сегашната ситуация: За – 3 /три/ гласа, Против – 4 /четири/ 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) 
 


