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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 3 

 

Днес, на 21.02.2020 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.№34/30.01.2020г. относно: Приемане Отчет на Програмата за управление на 
Община Две могили за мандат 2015 – 2019 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община Две 
могили, с вх.№ 39/07.02.2020г. относно:Приемане Програма за управление на Община Две 
могили за мандат 2019 – 2023 г.. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№41/12.02.2020г. относно: Информация за работата на отдел „Местни данъци 
и такси“ в общинска администрация гр. Две могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№42/12.02.2020г. относно:Информация за извършените промени по бюджета 
на Община Две могили по реда на чл.125, ал. 1 и чл. 112, ал. 5 от ЗПФ и чл. 40, ал. 1 от 
Наредба № 6 за условията и редът 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 четвъртото тримесечие на 2019г..  

5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№43/12.02.2020г. относно:Одобряване на разходите за командировки в 
страната на Кмета на общината и Председателя на ОС Две могили за периода от 
01.07.2019г. до 31.12.2019г.  

6. Разглеждане на Докладна записка от Юлиана Тодорова – Председател на 
Общински съвет Две могили, с вх.№45/12.02.2020г. относно:Приемане на Отчет за 
изпълнението на бюджета на ОС за периода 01.01.2019г. до 31.12.2019г. включително. 

 
7. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 

могили, с вх.№55/14.02.2020г. относно:Определяне размера на трудовите възнаграждения 
на кмета на общината и кметовете на кметства. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№69/17.02.2020г. относно:Утвърждаване на годишен план и обем на 
ползванията на дървесина от горски територии, собственост на Община Две могили, за 
2020 година и определяне начина на ползване и начална цена на дървесината . 

9. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№71/17.02.2020г. относно: Кандидатстване на Община Две могили с „ 
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Преустройство и модернизация на материалната база на ДЦПЛУ гр. Две могили, за по – 
добра жизнена среда в интерес на потребителите“ към Фонд „Социална закрила“ към 
МТСП. 

10. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№50/13.02.2020г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на 
Биляна Красимирова Благовестова за раждане на второ 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.№34/30.01.2020г. относно: Приемане Отчет на Програмата за управление на 
Община Две могили за мандат 2015 – 2019 г.Направения отчет е много подробен, по 
ресори. Проектите, по които е участвано, са представени в табличен вид с финансова 
стойност и източник на финасиране. Сами виждате какъв голям брой проекти са 
изпълнени и подготвени, което говори за добрата работа на общинското ръководство и 
общинската администрация.Предлагам докладната да бъде приета. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община Две 
могили, с вх.№34/30.01.2020г. относно: Приемане Отчет на Програмата за управление на 
Община Две могили за мандат 2015 – 2019 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 – Кмет на Община Две могили, с вх.№ 39/07.02.2020г. 
относно:Приемане Програма за управление на Община Две могили за мандат 2019 – 2023 
г. Програмата за управление отразява задачите, които стоят пред общинското ръководство 
за мандата. Тя е отворена и винаги може да се допълва. Засегнати са всички сфери на 
социалния и икономически живот и мерките за подобряването им. Предлагам да 
гласуваме така представена Програма. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община Две 
могили, с вх.№ 39/07.02.2020г. относно:Приемане Програма за управление на Община Две 
могили за мандат 2019 – 2023 г.: 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.№41/12.02.2020г. 
относно: Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси“ в общинска 
администрация гр. Две могили. В Информацията е направен отчет на отдел „Местни 
данъци и такси“ за броя на издадените декларации, удостоверения, служебни бележки и 
т.н. Направен е отчет за събираемостта на данъците в проценти и в стойности. Предлагам 
докладната да бъде приета. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№41/12.02.2020г. относно: Информация за работата на отдел „Местни данъци 
и такси“ в общинска администрация гр. Две могили: 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.№42/12.02.2020г. относно:Информация за извършените промени 
по бюджета на Община Две могили по реда на чл.125, ал. 1 и чл. 112, ал. 5 от ЗПФ и чл. 
40, ал. 1 от Наредба № 6 за условията и редът 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 четвъртото тримесечие на 
2019г. Предлагам да гласуваме. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№42/12.02.2020г. относно:Информация за извършените промени по бюджета 
на Община Две могили по реда на чл.125, ал. 1 и чл. 112, ал. 5 от ЗПФ и чл. 40, ал. 1 от 
Наредба № 6 за условията и редът за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
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бюджета на Община Две могили, област Русе за четвъртото тримесечие на 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 Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№43/12.02.2020г. относно:Одобряване на разходите за командировки в 
страната на Кмета на общината и Председателя на ОС Две могили за периода от 
01.07.2019г. до 31.12.2019г.Моля, да гласуваме. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№43/12.02.2020г. относно:Одобряване на разходите за командировки в 
страната на Кмета на общината и Председателя на ОС Две могили за периода от 
01.07.2019г. до 31.12.2019г.: 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 Юлиана Тодорова – Председател на 
Общински съвет Две могили, с вх.№45/12.02.2020г. относно:Приемане на Отчет за 
изпълнението на бюджета на ОС за периода 01.01.2019г. до 31.12.2019г. 
включително.Предлагам да я приемем. 

Комисията прие Докладна записка от Юлиана Тодорова – Председател на Общински 
съвет Две могили, с вх.№45/12.02.2020г. относно:Приемане на Отчет за изпълнението на 
бюджета на ОС за периода 01.01.2019г. до 31.12.2019г. включително: 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.№55/14.02.2020г. относно:Определяне размера на трудовите възнаграждения 
на кмета на общината и кметовете на кметства. Спазени са всички нормативни уредби. 
Взето е в предвид и нашето предложение да няма разлика в размера на трудовите 
възнаграждения на кметовете на кметства. Считам, че така предложените възнаграждения 
са коректни и са съобразени с отговорностите, които носят кметовете, а също и с 
увеличаването на минималната работна заплата от 01.01.2020г. Ако сте съгласни 
предлагам да гласуваме докладната. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№55/14.02.2020г. относно:Определяне размера на трудовите възнаграждения 
на кмета на общината и кметовете на кметства: 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.№69/17.02.2020г. относно:Утвърждаване на годишен план и обем на 
ползванията на дървесина от горски територии, собственост на Община Две могили, за 
2020 година и определяне начина на ползване и начална цена на дървесината . Годишният 
план е подробно направен – представени са таблично населените места, в които ще се 
извършва сечта, кубиците дървесина, вида на дървесината и продажната цена. Аз нямам 
забележки. Имате ли въпроси? Не. Да гласуваме. 

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

могили, с вх.№69/17.02.2020г. относно:Утвърждаване на годишен план и обем на 
ползванията на дървесина от горски територии, собственост на Община Две могили, за 
2020 година и определяне начина на ползване и начална цена на дървесината : За – 7 
/седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

 
По девета точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова – председател 

на комисията:Постъпила е Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№71/17.02.2020г. относно: Кандидатстване на Община Две могили с „ 
Преустройство и модернизация на материалната база на ДЦПЛУ гр. Две могили, за по – 
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добра жизнена среда в интерес на потребителите“ към Фонд „Социална закрила“ към 
МТСП. Само ще добавя, че размера на финансирането е до 90%, което е изключително 
добре. Ако намате въпроси да гласуваме. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№71/17.02.2020г. относно: Кандидатстване на Община Две могили с „ 
Преустройство и модернизация на материалната база на ДЦПЛУ гр. Две могили, за по – 
добра жизнена среда в интерес на потребителите“ към Фонд „Социална закрила“ към 
МТСП: За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

По десета точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова – председател 

на комисията:Посъпила е Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№50/13.02.2020г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на 
Биляна Красимирова Благовестова за раждане на второ дете. Докладната е разгледана в 
трета комисия и е приета. Ние определяме размера на помоща, а па наша Наредба 10 е 250 
лева. Моля, да гласуваме. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община две 
могили, с вх.№50/13.02.2020г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на 
Биляна Красимирова Благовестова за раждане на второ дете: 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) 
 


