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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 4 

 

Днес, на 20.03.2020 г. от 09,00 часа, в град Две могили, в конферентната зала на 
Община 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. Драгомир Дамянов Драганов – Член. 
7. Бисер Йорданов Йончев – Член. 
На заседанието присъстваха Божидар Борисов – кмет на Община Две могили, 

Юлияна Тодорова – Председател на ОС и всички останали общински съветници. 
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.№85/02.03.2020г. относно: Одобряване на средносрочната бюджетна 
прогноза на Община Две могили за периода 2021 - 2023г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община Две 
могили, с вх.№ 94/11.03.2020г. относно:Отпускане на еднократна финансова помощ на 
Шенай Шенасиева Ахмедова за раждане на второ дете. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№103/17.03.2020г. относно:Промени по бюджета на Община Две могили към 
01.04.2020г. и актуализация на плана за капиталовите разходи за 2020. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№106/17.03.2020г. относно:Допълнение на приложение № 6 по т. 7 от 
Решение № 444 на ОС Две могили, прието с Протокол № 22/ 27.01.2020г.  

5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№110/19.03.2020г. относно:Промени по Бюджета на Община Две могили към 
01.04.2020г.  

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

комисията: Постъпила е на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община Две 
могили, с вх.№85/02.03.2020г. относно: Одобряване на средносрочната бюджетна 
прогноза на Община Две могили за периода 2021 - 2023г. Прогнозата е изготвена по 
закона за публичните финанси, изпълнени са всички правила, друг е въпросът дали в 
сегашните условия на извънредно положение е актуална, но аз предлагам да я приемем. 
Колеги имате ли въпроси по докладната, предложения? Ако няма предлагам да я 
гласуваме. 

 
Комисията прие на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община Две 

могили, с вх.№85/02.03.2020г. относно: Одобряване на средносрочната бюджетна 
прогноза на Община Две могили за периода 2021 - 2023г: 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.№ 94/11.03.2020г. 
относно:Отпускане на еднократна финансова помощ на Шенай Шенасиева Ахмедова за 
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раждане на второ дете. Докладната, както знаете, е разгледана от трета комисия и е 
одобрена. Предлагам помощта да е в размер на 250,00 лева, както е по Наредба 10. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община Две 
могили, с вх.№ 94/11.03.2020г. относно:Отпускане на еднократна финансова 
помощ на Шенай Шенасиева Ахмедова за раждане на второ дете: 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.№103/17.03.2020г. 
относно:Промени по бюджета на Община Две могили към 01.04.2020г. и актуализация на 
плана за капиталовите разходи за 2020. Колеги, предложени са промени в бюджета, а 
именно в разходната част и в инвестиционната програма, като не се променя общия 
размер. Представени са в табличен вид в Приложения 1 и 2. Моля, за въпроси и 
предложения. 

Разисквания по трета точка: 
1. Бисер Йончев: В докладната е добавен нов обект – „Авариен ремонт на детска 

градина...“ в с. Бъзовец на стойност 6970 лева. Аз нямам нищо против. Хубаво 
е, че ще се направи ремонт, но г – н Кмете, дали общината ще има финансовата 
възможност? Обявеното извънредно положение ще се отрази на приходите на 
общината и трябва да сме внимателни в разходването на средства. 

2. Божидар Борисов: На този етап отделяме средства единствено за проектиране 
на ремонта, тъй като имаме одобрението на МКВПМС за финансирането на 
строително-ремонтните работи. Наистина приходите на общината ще намалеят: 
ще загубим приходите от туристическите дейности от пещерата, манастира в К. 
Върбовка и т.н., но ние сме длъжни да направим проекта.  

3. Христина Ефтимова: Други въпроси имате ли? Не. Предлагам да гласуваме. 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 

могили, с вх.№103/17.03.2020г. относно:Промене по бюджета на Община Две могили към 
01.04.2020г. и актуализация на плана за капиталовите разходи за 2020: 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.№106/17.03.2020г. относно:Допълнение на приложение № 6 по т. 
7 от Решение № 444 на ОС Две могили, прието с Протокол № 22/ 27.01.2020г. Става 
въпрос да допълним наше Решение за изплащане на пътни разходи на лице работещо в 
ЦНСТПЛУИ, разходът е за сметка на Центъра. Имате ли въпроси? Моля, да гласуваме. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№106/17.03.2020г. относно:Допълнение на приложение № 6 по т. 7 от 
Решение № 444 на ОС Две могили, прието с Протокол № 22/ 27.01.2020г. :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.№110/19.03.2020г. относно:Промени по Бюджета на Община Две могили към 
01.04.2020г. Колеги, тази докладна е свързана с отпадането на някои мероприятия от 
културния календар и съответно, бюджетът предвиден за тях, се прехвърля в дейност 
„Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“. Сумата е 
17000 лева. Моля, за въпроси. 

Разисквания по точка пет: 
1. Бисер Йончев:  Не избързваме ли с тази докладна? Свършиха ли парите по 

бедствия и аварии? 
2. Божидар Борисов: Предвитените средства са в размер на 10000лева и са 

разпределени по следния начин: 4000 лева – за борба с комарите; 6000 лева – за 
бедствия. С тази докладна искам да се подсигурим за последващи нужди за 
борба с COVID 19. Винаги можем да прехвърлим парите, ако не се наложи да ги 
използваме, но на този етап предпочитам да изпреварим събитията. 
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3. Христина Ефтимова: Други въпроси? Ако няма моля, да гласуваме. 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 

могили, с вх.№110/19.03.2020г. относно:Промени по Бюджета на Община Две могили към 
01.04.2020г. : 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) 
 


