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

ПРОТОКОЛ
№ 16
Днес, на 19.02.2021 г. от 10,00 часа, в град Две могили, в конерентната 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. Бисер Йорданов Йончев – Член.
7. Драгомир Дамянов Драганов – член.
На заседанието присъства Мемед Чолаков – заместник председател на ОС, Божидар
Борисов – кмет на Община Две могили.
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. № 37/29.01.2021 г.,
относно: Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в Общинска
администрация град Две могили през 2020 г.
2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 50/10.02.2021
г., относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Общината и
кметовете на кметства.
3. Разглеждане на Доклад от Божидар Борисов с вх. № 54/15.02.2021 г., относно:
Приемане бюджета на Община Две могили за 2021 г.
4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 58/18.02.2021
г., относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на
физически и юридически лица на територията на община Две могили, област Русе.
5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 61/18.02.2021
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Цветанка Христова Казасова
от град Две могили.
6. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 62/18.02.2021 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Галина Димитрова Томова за
раждане на трето дете – Виолета Лучано Костов.
Христина Ефтимова-председател на комисията: Колеги, предлагам да започнем
заседанието с точка трета - Доклад от Божидар Борисов с вх. № 54/15.02.2021 г., относно:

Приемане бюджета на Община Две могили за 2021 г., а точка първа да стане точка трета,
за да може г – н Борисов да презентира проектобюджета.
Кмета на Община Две могили – Божидар Борисов, представи бюджета на общината
за 2021 година.
Христина Ефтимова: Колеги, имате ли въпроси към г-н Борисов? Аз лично нямам,
приемам бджета така, както е представен.
Драгомир Дамянов: Бюджета е огледало на общината и ръководството на
общината. Надявам се, че това, което е предложено, е най-належащото и най-доброто.
Прави впечатление, че на общественото обсъждане не идват граждани, които да се
интересуват, как се разходват парите на общината, т.е. техните пари. Това не е нормално.
Има над 3000000 лева за капиталови разходи, а те не се интересуват къде ще бъдат
вложени, а после започват да критикуват. В доклада не видях да сме одобрени за заема по
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ПУДОС. Това означава ли, че няма да се закупуват контейнери и кофи? Вдигнахте такса
смет, а няма да има подобряване на услугата, а хората и сега са недоволни.
Божидар Борисов: Не е така. Не са ни отказали заем само на нас, а е решено да не
бъдат давани заеми по ПУДОС. Решихме да закупим камион на лизинг.
Драгомир Дамянов: Другият ми въпрос е: Тротоарите на ул. «Шипка», и по-точно
пред старото бюро по труда, включени ли са за ремонт? Виждам, че има отделени 140000
лева за ремонт на тротоари, но не можах да разбера къде точно ще са ремонтите.
Божидар Борисов: Тази година не се предвижда ремонт, ще проверя сумата, за
която ме питате.
Драгомир Дамянов: Имам две забележки към Вас г-н Кмет, които не са по доклада,
но ми сигнализираха граждани, а и аз ги установих. Първият ми въпрос е за тези табели за
некролози, които сте поставили из целия град та дори и пред детската площадка в парка.
На кого му хрумна тази идея? Тези табла придават изклчително грозен вид на града,
особено до детската площадка. Моите уважения към покойниците и близките им, но си
има места, където да се сложат тези табла. Не е редно да са пръснати по целия център. А
за лошата изработка дори не искам и да говоря. Изклчително неестетически издържани.
Помислете по въпроса и се надявам, че ще ги демонтирате. Другият ми въпрос е свързан с
ремонта на улицата и тротоарите към стадиона. Някой извършва ли контрол на работата
на фирмата? Няколко пъти ви подадох сигнал за некачествена работа, но да този момент
не се вземат мерки.
Божидар Борисов: Таблата са поставени по желание на гражданите, за да не се
лепят некролози по дърветата, защото това също е много грозно. Относно изработката: за
60 лева на табло - това са възможностите. За улицата: запознат съм с проблема и ще взема
мерки.
Христина Ефтимова: Ако няма други въпроси предлагам да гласуваме.
Комисията прие Доклад от Божидар Борисов с вх. № 54/15.02.2021 г., относно:
Приемане бюджета на Община Две могили за 2021 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. № 50/10.02.2021 г., относно: Определяне размера на
трудовото възнаграждение на Кмета на Общината и кметовете на кметства. Увеличението
произтича от повишаването на минималната работна заплата, така също и тази на
администрацията. Предвидени са средства от държавния бюджет и е отразено 10%
увеличение в Бюджет 2021 на Община Две могили. Така основната заплата на кмета на
общината става 2400 лева, а на кметовете на кметства – 1300 лева. Заложени са също
средства за осигуровки и за придобит трудов стаж в размер на 1% за всяка година. Ако
няма въпроси да гласуваме.
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 50/10.02.2021 г.,
относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Общината и
кметовете на кметства: За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0
/нула/ гласа.
По трета точка от дневния ред докладва Христина Етимова: Постъпила е
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 37/29.01.2021 г., относно: Информация за
работата на отдел „Местни данъци и такси” в Общинска администрация град Две могили
през 2020 г. Информацията е много подробна и стегнато направена. Отразени са всички
приходи по пера, броя на подадените декларации, удостоверения и служебни бележки.
Вижда се, че са предприети мерки срещу неизправните данъкопладци и сумите се събират
успешно. Най – важното е, че вече е възможно електронно заплащане и заявяване на
административните услуги и свързаната с тях информация.
Драгомир Драганов: Аз имам само една забележкаи тя е, че трябваше да представят
отделно недоборите.
Христина Ефтимова: Ако няма други изказвания да гласуваме.
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Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 37/29.01.2021 г.,

относно: Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в Общинска
администрация град Две могили през 2020 г. : За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа,
Въздържал се – 0 /нула/ гласа.
По четвърта точка от дневния ред докладва Христина Етимова: Постъпила е
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 58/18.02.2021 г., относно: Приемане на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на
територията на община Две могили, област Русе. Става въпрос за увеличаването на
стойността на услугата – изкопаване на гроб-машинно от 15 лева на 30лева.Има ли
въпроси? Не. Да гласуваме.
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 58/18.02.2021 г.,
относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на
физически и юридически лица на територията на община Две могили, област Русе: За – 7
/седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа.
Христина Ефтимова: Следващите докладни записки са за отпускане на еднократни
помощи за раждане на дете и за помощ, настъпила в следствие на пожар. В трета комисия са
разгледани, всички документи са представени и помощите са размер определен от Наредба 10.
Соня Неделчева – Нечева: На предходното заседание имахме подобна на докладна с вх. №61и
предложихме сумата да бъде максималната по Наредба 10, за това ви предлагам да отпуснем 500
лева на пострадалото лице. Ако сте съгласни предлагам да гласуваме анблок.
Комисията прие Докладни записки от Божидар Борисов с вх. № 61и № 62: 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. …………………......
(Христина Д. Ефтимова)

4. ………………….......
(Мехмед С. Чолаков)

2. ………………….........
(Соня П. Неделчева - Нечева)

5. ………………......…
(Юсеин А. Юсеинов)

3. ………………......…..
(Ахмед Н. Ахмед)

6. ………………......…
(Драгомир Д. Драганов)

7. ………………......…
(Бисер Й. Йончев)

Председател на комисията:

_________ (Христина Ефтимова)

Секретар на комисията:

___________ (Соня Неделчева – Нечева)

