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

ПРОТОКОЛ
№ 24
Днес, на 22.10.2021 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 присъства 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. № 285/11.10.2021 г.,
относно: Одобряване на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза на Община Две
могили за периода 2022 – 2024 г.
2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 292/19.10.2021 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.
3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 284/08.10.2021 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Йознур Гюнал Ибраимова за
раждане на трето дете – Ийит Ибрахимов Нурехтинов.
4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 290/18.10.2021 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ренета Йорданова Гецова за
раждане на първо дете – Деница Цветомирова Гецова.
5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 293/19.10.2021 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мукадис Ефраимова Махмудова
на 36г., живееща в град Две могили.
По първа точка от дневния ред докладва Христина Етимова председател на
комисията: Постъпила е Докладна записка от от Божидар Борисов с вх. № 285/11.10.2021
г., относно: Одобряване на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза на Община
Две могили за периода 2022 – 2024 г. Колеги, с наше Решение 331 приехме средносрочна
бджетна прогноза за периода 2022-2024г. Поради стартиране на процедура на
Министерство на финансите се налага актуализация на прогнозата. На мен ми направи
впечатление, че към ДЗ няма обяснителна записка, няма Приложение 1, а просто са
извадени таблици от компютъра, а последните страници са дадени таблици по групи, но
кои са групите не става ясно. Изготвилият ДЗ – Росица Димитрова, е в болничен, за това
се свързах с нея по телефона. Разяснението, което ми направи по ДЗ беше, че няма
промяна по средносрочната прогноза приета през месец март и съгласно изискванията на
Министерство на финансите всички суми са закръглени да завършвет на „00“. Ако това
обяснение ви удовлетворява и нямате въпроси предлагам да гласуваме.
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Соня Неделчева-Нечева: Аз ще се въздържа при гласуването, защото не е редно
да се поднася по този начин докладната. Нашите решения имат силата на нормативни
документи и начина на изписване решението и приложенията към него трябва да бъдат
ясни и точни.
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 285/11.10.2021 г.,
относно: Одобряване на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза на Община Две
могили за периода 2022 – 2024 г.: За – 6 /шест/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал
се – 1 /един/ гласа.
По втора точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: Постъпила е
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 292/19.10.2021 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 повишаването цените на
ковчезите, поради увеличената цена на дървеният материал. Колеги, понеже имам
въпроси по докладната, предлагам да поканим г – жа Петрова, Секретар на Община Две
могили. Съгласни ли сте?
На заседанието на комисията беше поканена г – жа Мариета Петрова- Секретар на
Община Две могили.
Христина Ефтимова: Г –жо Петрова, първият ми въпрос е: Как е определена
предложената цена? Вторият: Има ли оферти от други фирми? Прави ми впечатление, че
за дървеният материал, който се ползва от мсюлманите, не е предложено увеличение.
Каква е причината.
Мариета Петрова: Цената е по предложение на основния доставчик на ковчезите на
община Две могили фирма „Росица Лашева“ и е съобразен с пазарните цени. Нямаме
предложения от други фирми, но пък ръководството на общината се стреми да подкрепя
местния бизнес.
Юсеин Юсеинов: дървените дъски, които се ползват при мюсюлманския ритуал, не
са си повишили цената, тъй като никои не ползва тази услуга на общината. За всяко
мюсюлманско семейство въпрос на чест и задължение да изпрати покойника със
собствени средства.
Марието Петрова: Точно така, за това не счетохме за необходимо да правим
корекция в Наредбата.
Христина Ефтимова: Колеги, ако няма други въпроси, предлагам да гласуваме ДЗ.
Комисията приеДокладна записка от Божидар Борисов с вх. № 292/19.10.2021 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: Предлагам т.3 и т. 4 да бъдат разгледани и гласувани анблок,
тъй като са помощи за раждане на дете. ДЗ са разгледани в трета комисия, всички
необходими документи са представени. Предлагам да гласуваме сумите определени по
Наредба 10.
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Комисията прие Докладни записки от Божидар Борисов с вх. № 284 и 290
относно:Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете: За – 7 /седем/
гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа.
По пета точко то дневния ред докладва Христина Ефтимова: Постъпила Докладна
записка от Божидар Борисов с вх. № 293/19.10.2021 г., относно: Отпускане на еднократна
финансова помощ на Мукадис Ефраимова Махмудова на 36г., живееща в град Две могили.
Юсеин Юсеинов: Познавам семейството и ви уверявам, че наистина положението
им е много тежко. Предлагам да отпуснем 200 лева, въпреки че те няма да са достатъни.
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 293/19.10.2021 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мукадис Ефраимова Махмудова
на 36г., живееща в град Две могили: 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)

