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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 28 

Днес, на 18.02.2022 г. от 09,30 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 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. № 26/27.01.2022 г., 
относно: Годишен отчет на кмета за изпълнение на Програмата за управление на Община 
Две могили за мандат 2019 – 2023 г. за 2021 г . 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 46/09.02.2022 г., 
относно: Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в Общинска 
администрация град Две могили през 2021 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 49/14.02.2022 г., 
относно: Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по 
реда на чл. 125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от 
Наредба № 6 за условията и реда 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 четвърто тримесечие на 2021 година.  

4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 44/09.02.2022 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Фатме Исуфова Арифова за 
раждане на второ дете – Бурчин Арифова Неджибова. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 45/09.02.2022 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Елена Кънчева Христова за 
раждане на второ дете – Кристина Ясенова Иванова. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 57/16.02.2022 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Кяние Кяшифова Ферзуева и на 
Ферзу Тахиров Ферзуев, живеещи в село Кацелово . 

7. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 62/17.02.2022 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Недка Стефанова Иванова, 
живееща в село Батишница. 

По първа точка от дневния ред докладва Христина Етимова председател на 

комисията: Постъпила е Докладна запискаот Божидар Борисов с вх. № 26/27.01.2022 г., 
относно: Годишен отчет на кмета за изпълнение на Програмата за управление на Община 
Две могили за мандат 2019 – 2023 г. за 2021 г. Колеги, отчетът на Програмата за 
управление ви беше изпратен преди месец на електронните пощи, а също така на артиен 
носител в стаята та ОС. Предполагам, че сте се запознали с него. Отчетът обхваща всички 
свери на общественият живот в община Двемогили, всички реализирани и в процес на 
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реализация проекти. Всички те са приети с решения на ОС, така че всички ние сме 
запознати с тях. Имате ли въпроси, становища? Ако няма – да гласуваме. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 26/27.01.2022 г., 
относно: Годишен отчет на кмета за изпълнение на Програмата за управление на Община 
Две могили за мандат 2019 – 2023 г. 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. № 46/09.02.2022 г., относно: Информация за 
работата на отдел „Местни данъци и такси” в Общинска администрация град Две могили 
през 2021 г.  Моля, за вашето мнение. 

Драгомир Драганов: Аз имам няколко въпроса, за това предлагам да поканим г – 
жа Филипова – началник отдел МДТ. 
На заседанието на Комисията бе поканена г-жа Филипова. 

Драгомир Драганов: Какъв е размера на несъбраните задължения? 
Искра Филипова: Не са изчислени точно, но събираемостта е 96%, а останалите 

задължения се събират след заведени дела. Едни от тези длъжници са «Зърнени храни», 
рибарниците в с. Острица и др. 

Драгомир Драганов: Задължението на Община Борово вклчено ли е в отчета? 
Искра Филипова: Не, защото с решение на ОС бяха опростени задълженията. 
Драгомир Драганов: Прави впечатление, че все повече хора ползват изипей за 

плащания. Това отнася ли се и за данъците и таксите? 
Искра Филипова: Точно така. Предстои вклчването на виртуален пост, където 

плащането ще става още по – лесно. 
Драгомир Драганов: В какъв размер са задълженията на ирмата стопанисваща 

рибарниците в с. Острица? 
Искра Филипова: Не мога да кажа, тъй като към нея са заведени дела и сумата 

могат да кажат юристите. 
Христина Ефтимова: Благодаря на г-жа Филипова. Да поканим ли г-жа Кръстева, за 

да даде отговор на въпроса Ви г-н Драганов? 
На заседанието на Комисията бе поканена г-жа Кръстева – юрист в Община Две 

могили. 
Г-жа Кръстева: фирмата дължи по 5000 лева на година, като е заведено дело за една 

стопанска година – 2020г. За отминалата ще се заведе ново дело. Имат и частично 
неплатен наем в размер на 3000 лева. 

Христина Ефтимова: Благодаря г-жо Кръстева. Има ли други въпроси? Да 
гласуваме ДЗ. 

Комисията прие Докладни записки от Божидар Борисов с вх. № 46/09.02.2022 г., 
относно: Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в Общинска 
администрация град Две могили през 2021 г: За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, 
Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

По трета точка то дневния ред докладва Христина Ефтимова: Постъпила 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 49/14.02.2022 г., относно: Информация за 
извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 и 
чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 
условията и реда 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 четвърто тримесечие на 2021 година. Докладната е 
изготвена съгласно Закона за публичните финанси и са отчетени всички промени по 
бюджета, които са взети с наши решения. Имате ли въпроси, ако не да гласуваме. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 49/14.02.2022 г., 
относно: Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по 
реда на чл. 125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от 
Наредба № 6 за условията и реда 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 четвърто тримесечие на 2021 година: 
За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

По четвърта и пета точка то дневния ред докладва Христина Ефтимова: 
Предлагам Докладни записки от Божидар Борисов с вх. № 44 и 45/09.02.2022 г., които са 
за отпускане на еднократна помощ за раждане на дете да бъдат разгледани заедно, като 
сумите, които ще се отпуснат са регламентирани в наша Наредба 10. Докладните са 
разгледани и приети от трета комисия, т.е. всички необходими документи са представени. 
Има ли въпроси? Да гласуваме. 

Комисията прие Докладни записки от Божидар Борисов с вх. № 44 и 45/09.02.2022 
г., относно:отпускане на еднократна помощ за раждане на дете: За – 7 /седем/ гласа, 
Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

По шеста и седма точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: 
Постъпила Докладна записка от Божидар Борисов с с вх. № 57/16.02.2022 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Кяние Кяшифова Ферзуева и на Ферзу 
Тахиров Ферзуев, живеещи в село Кацелово и Докладна записка от Божидар Борисов с вх. 
№ 62/17.02.2022 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Недка 
Стефанова Иванова, живееща в село Батишница. Колеги, запознали сте се с ДЗ, виждате, 
че не отговарят на изискванията на Наредба 10, но трета комисия е приела докладните. 
Моето предложение е да бъдат отпуснати по 200 лева. Ако нямате други предложения да 
гласуваме. 

Комисията прие Докладни записки от Божидар Борисов с вх. № 57/16.02.2022 г. и 
вх. № 62/17.02.2022г.: За – 0 /нула/ гласа, Против – 7 /седем/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ 
гласа. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 10,30 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) 


