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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 1 

 

Днес, на 20.12.2019 г. от 9.30 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. 
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.№359#1/19.11.2019г. относно: Приемане на План-сметка за разходите по 
сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на 
териториите за обществено ползване за 2020г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община Две 
могили, с вх.№ 381/06.12.2019г. относно: Определяне на второстепенните разпоредители с 
бюджет в община Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№ 393/09.12.2019г. относно: Подпомагане на деца с изявени дарби на 
територията на община Две могили за 2019г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№396/ Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2019г. и 
актуализация на плана за капиталовите разходи за 2019г. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№375/04.12.2019г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на 
Анна Атанасова Николова за раждане на първо дете.  

6. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№376/04.12.2019г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на 
Назмие Юсеинова Сюлейманова за раждане на първо дете. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№377/04.12.2019г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на 
Тамара Тихомирова Петрова за раждане на второ дете. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№378/04.12.2019г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на 
Айлин Сабри Исмаил-Иванова за раждане на първо дете. 

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

комисията: Постъпила е Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община Две 
могили, с вх.№359#1/19.11.2019г. относно: Приемане на План-сметка за разходите по 
сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на 
териториите за обществено ползване за 2020г. Както е видно от обяснителната записка, 
План-сметката е изготвена на база данни от предходните години. Взети са в предвид 
увеличенията в отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, в работните заплати и т.н. От 
счетоводството ми обърнаха внимание, че има разминаване между сумите за отчисления 
по чл.60 и чл. 64 от ЗУО в обяснителната записка и тези в табличния вид, което е 
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техническа грешка. Колеги, понеже няма представител на вносителя на докладната, 
може да задавате въпросите си към мен, а аз, ако съм запозната, ще ви отговоря. Моля, за 
вашите въпроси. 

Разисквания по първа точка: 

1. Драгомир Драганов: Колеги, направих си труда да извадя данни за 
сметосъбирането и сметоизвозването за периода 2010/2011г. и, след като ги 
съпоставих с новите данни, става видно, че има едно значително увеличение: от 
около 300хил. за 2010/2011г. стават около 700хил. в новата план-сметка. За 
всички е ясно, че има увеличаване на разходите: за депото, за отчисленията, за 
работните заплати и т.н., но възниква въпроса: Какво прави ръководството на 
общината за намаляване и оптимизиране на тези разходи? Какви мерки 
предприема по намаляването на обема на битовите отпадъци? Според мен в тази 
докладна трябва да бъдат набелязани мерки от страна на ръководството към тези 
жителите на община Две могили, които не изхвърлят отпадъците си разделно. 
Трябва да бъдат направени събрания, на които да бъде разяснена важността на 
разделното събиране на отпадъците. По този начин ще може да бъде намален 
разхода по сметосъбиране и сметоизвозване. В тази докладна не е отразен и 
процента на несъбраните такса битови отпадъци. Какви мерки се предприемат за 
намаляването на този процент? 
Друг въпрос, който възниква, са разходите по поддържане на местата за 
обществено ползване и заетите бройки в чистотата. В предложението на 
Валентин Кряков е написано, че за 2017г. има 31 бройки, а за 2020г. са 
предложени 25бр. Техническа грешка ли е или бройките са намалени, защото 
общината е станала по-чиста. Прави впечатление, че са предвидени по-големи 
средства за поддържане на местата за обществено ползване на населени места с 
малко жители, например за Могилино и К.Върбовка. От какво произтича това? 

2. Христина Ефтимова: Г-н Драганов, не мога да Ви отговоря на тези въпроси. 
Може да ги зададете на вносителя на докладната по време на заседанието. 

3. Драгомир Дамянов: Това са важни въпроси г-жо Ефтимова. Ние трябва да 
набележим мерки и вземем решения, с които да предотвратим вдигането на такса 
битови отпадъци в бъдеще. 

4. Христина Ефтимова: Други въпроси имате ли, ако не предлагам да гласуваме 
докладната записка. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община Две 
могили, с вх.№359#1/19.11.2019г. относно: Приемане на План-сметка за разходите 
по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и 
поддържане на териториите за обществено ползване за 2020г.: 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.№ 381/06.12.2019г. 
относно: Определяне на второстепенните разпоредители с бюджет в община Две могили. 
Запознали сте се с докладната. Знаете, че ежегодно ОС определя второстепенните 
разпоредители с бюджетни средства. Новото тази година е, че кметствата Могилино и 
Острица стават наместничества и съответно вече няма да бъдат разпоредители с бюджет, 
и включването на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания в списъка на 
второстепенните разпоредители с бюджет. Ако нямате въпроси предлагам да гласуваме 
докладната записка. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община Две 
могили, с вх.№ 381/06.12.2019г. относно: Определяне на второстепенните разпоредители с 
бюджет в община Две могили: 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.№ 393/09.12.2019г. 
относно: Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на община Две могили за 
2019г. Имате ли въпроси по докладнта? 
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Разисквания по трета точка: 

1. Драгомир Драганов: Имаме въпроси, но ще ги зададем на Г-н Кмета заседанието. 
Иначе приемаме докладната. 

2.Христина Ефтимова: Тогава предлагам да гласуваме. 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 

могили, с вх.№ 393/09.12.2019г. относно: Подпомагане на деца с изявени дарби на 
територията на община Две могили за 2019г.: 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.№396/ Промени по бюджета на Община Две могили към 
31.12.2019г. и актуализация на плана за капиталовите разходи за 2019г.Колеги, знаете, че 
за нуждите на счетоводството, е необходимо да приеме с решение на ОС промените в 
бджета за всяко тримесечие. Въпроси имате ли. Няма. Да гласуваме. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№396/ Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2019г. и 
актуализация на плана за капиталовите разходи за 2019г. :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 е Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№375/04.12.2019г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на 
Анна Атанасова Николова за раждане на първо дете. Колеги предоставени са всички 
документи изискуеми по наша Наредба 10 за отпускане на еднократна помощ за раждане 
на дете. Предлагам, съгласно същата, да бъде отпусната сумата от 200,00 лева. Други 
предложения. Няма. Моля, да гласуваме. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№375/04.12.2019г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на 
Анна Атанасова Николова за раждане на първо дете: 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.№376/04.12.2019г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на 
Назмие Юсеинова Сюлейманова за раждане на първо дете. Колеги предоставени са всички 
документи изискуеми по наша Наредба 10 за отпускане на еднократна помощ за раждане 
на дете. Предлагам, съгласно същата, да бъде отпусната сумата от 200,00 лева. Други 
предложения. Няма. Моля, да гласуваме. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№376/04.12.2019г. относно Отпускане на еднократна финансова помощ на 
Назмие Юсеинова Сюлейманова за раждане на първо дете: 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.№377/04.12.2019г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на 
Тамара Тихомирова Петрова за раждане на второ дете. Колеги предоставени са всички 
документи изискуеми по наша Наредба 10 за отпускане на еднократна помощ за раждане 
на дете. Предлагам, съгласно същата, да бъде отпусната сумата от 250,00 лева. Други 
предложения. Няма. Моля, да гласуваме. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№377/04.12.2019г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на 
Тамара Тихомирова Петрова за раждане на второ дете: 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 Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№378/04.12.2019г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на 
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Айлин Сабри Исмаил-Иванова за раждане на първо дете. Колеги предоставени са всички 
документи изискуеми по наша Наредба 10 за отпускане на еднократна помощ за раждане 
на дете. Предлагам, съгласно същата, да бъде отпусната сумата от 200,00 лева. Други 
предложения. Няма. Моля, да гласуваме. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№378/04.12.2019г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на 
Айлин Сабри Исмаил-Иванова за раждане на първо дете: За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 
/нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар 
Борисов – Кмет на Община Две могили, с вх.№359#1/19.11.2019г. относно: Приемане на 
План-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови 
отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2020г. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от от Божидар 
Борисов – Кмет на Община Две могили, с вх.№ 381/06.12.2019г. относно: Определяне на 
второстепенните разпоредители с бюджет в община Две могили. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Докладна 
записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две могили, с вх.№ 393/09.12.2019г. 
относно: Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на община Две могили за 
2019г. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Докладна 
записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две могили, с вх.№396/ Промени по 
бюджета на Община Две могили към 31.12.2019г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2019г. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар 
Борисов – Кмет на Община две могили, с вх.№375/04.12.2019г. относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Анна Атанасова Николова за раждане на първо дете.  

6. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Докладна 
записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две могили, с вх.№376/04.12.2019г. 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Назмие Юсеинова Сюлейманова 
за раждане на първо дете. 

7. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Докладна 
записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две могили, с вх.№377/04.12.2019г. 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Тамара Тихомирова Петрова за 
раждане на второ дете. 

8. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Докладна 
записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две могили, с вх.№378/04.12.2019г. 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айлин Сабри Исмаил-Иванова за 
раждане на първо дете. 

 
 

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) 
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7. ………………......… 
          (Бисер Й. Йончев) 

 

 

 

Председател на комисията: 

        
 

                                                                            _________ (Христина Ефтимова) 
 

 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        
 

___________ (Соня Неделчева – Нечева) 
 


