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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 20 

Днес, на 18.06.2021 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. № 156/11.06.2021 г., 

относно: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор № 81373.49.8 по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Чилнов по Акт за частна общинска 
собственост № 1277/15.11.2008 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 161/15.06.2021 г., 
относно: Продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Две могили, 
община Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 163/15.06.2021 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюлейман Ахмедова Юсеинова  
за раждане на първо дете – Айсун Фикретова Майрямова. 

 
По първа точка от дневния ред докладва Христина Етимова председател на 

комисията: Постъпила е Докладна записка от Божидар Борисов с  вх. № 156/11.06.2021 г., 
относно: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор № 81373.49.8 по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Чилнов по Акт за частна общинска 
собственост № 1277/15.11.2008 г. Задачата на нашата комисия е да разгледаме докладната 
записка във финансовата част.  Имотът е предложен за наем на търг чрез наддаване за 10 
години, като началната тръжна цена е 474, 13 лева и тя е съобразена с наша Наредба 7. 
Имате ли изказвания, питания, предложения? Предлагам да гласуваме.  

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с Докладна записка от 
Божидар Борисов с  вх. № 156/11.06.2021 г., относно: Отдаване под наем на поземлен 
имот с идентификатор № 81373.49.8 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Чилнов по Акт за частна общинска собственост № 1277/15.11.2008 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. № 161/15.06.2021 г., относно: Продажба на 
имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Две могили, община Две 
могили.Докладната се разглежда от втора комисия, но ние също ще я разгледаме във 
инансовата част. Началната тръжна цена на имота, предложена от вносителя, е 125 000 
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лева, при данъчна оценка 92 593,10 лева. Мисля, че това е добра цена, а при участие в 
търга на повече от един участник, тя може да достигне и по – голям размер. Имате ли 
въпроси? Ако нямате въпроси предлагам да ласуваме докладната. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 161/15.06.2021 г., 
относно: Продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Две могили, 
община Две могили: За – 5 /пет/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 2 /два/ 
гласа. 

По трета точка от дневния ред докладва Христина Етимова: Постъпила е Докладна 
записка от Божидар Борисов с Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
163/15.06.2021 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюлейман 
Ахмедова Юсеинова  за раждане на първо дете – Айсун Фикретова Майрямова. 
Докладната е разгледана и приета в трета комисия. По Наредба 10 сумата, която трябва да 
отпуснем, е 200 лева. Моля, да гласуваме. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 163/15.06.2021 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюлейман Ахмедова Юсеинова  
за раждане на първо дете – Айсун Фикретова Майрямова: 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) 
 


