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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 8 

 

Днес, на 19.06.2020 г. от 12,00 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. 
 
На заседанието присъстваха Божидар Борисов – кмет на Община Две могили и Юлиана 

Тодорова – председател на ОС. Бисер Йончев – член на комисията, отсъства по здравословни 
причини. 

 

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.№ 191/18.06.2020г. относно:Промени по бюджета на Община Две могили към 30.06.2020г. и 
актуализация на плана за капиталовите разходи за 2020г.  

 

По първа точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: Колеги, тъй като Кмета 
на Община Две могили присъства на нашата комисия, предлагам той да докладва по докладната. 
Аз само искам да направя корекция: вместо отпадането на закупуване на пелетна камина за с. 
Острица, се заменя със с. Кацелово. 
Божидар Борисов: Виждате, че основните промени са в отпадането на закупуването на пелетни 
камини за с. Бъзовец и с. Кацелово и увеличаването стойността на спирките в Две могили, Баниска 
и Бъзовец. Стойността на спирките е завишена по предложение на фирмата. Оказа се, че 
стойността е по-голяма от предварително проучената. Спирките ще бъдат затворени, за да може 
зимата да е топло, с осветление, с табла. В с. Баниска ще бъде поставена в началото на селото, в с. 
Бъзовец до моста до автоморгата, където се събират повечето пътуващи ученици. Отпадането на 
пелетната камина за с. Бъзовец е свързано с търенето на друго финансиране, имаме някои идеи, но 
за сега не искам да ги споделям.  
Соня Неделчева – Нечева: Г – н Кмет, от ДЗ е видно, че цената на една автобусна спирка е около 
7400 лева. Не мислите ли, че е прекалено висока? Няма ли други възможности за изработване на 
тези спирки на по-ниска цена? 
Божидар Борисов: Това е цената предложена от фирмата. Не сме търсили други начини.  
Драгомир Драганов: Може би трябва да намерите още една оферта, за да сме по-сигурни, че 
вземаме правилното решение. Аз искам да попитам за отсечката от 12-те стола посока Русе. Имате 
ли намерение да я ремонтирате? Тя е около 100 м и асфалтирането ще струва не повече от 6000 
лева. От там минават много транспортни средства, особено на влизане в Две могили, за това е 
важно да бъде ремонтирана. 
Божидар Борисов: Това е ул. „Камчия“, за която бяхме предвидили много средства. Оказа се, че не 
е отбелязана на кадастралната карта и за това не може да се харчат средства за ремонт. Когато 
отстраним проблема ще ремонтираме улицата, дори имам идея да направим еднопосочно 
движението там. 
Христина Ефтимова: Имате ли въпроси към г – н Борисов? Моля да гласуваме. 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили, с вх.№ 
191/18.06.2020г. относно:Промени по бюджета на Община Две могили към 30.06.2020г. и 
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актуализация на плана за капиталовите разходи за 2020г.: За – 5 /пет/ гласа, Против – 1 /един/ 
гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 13,00 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) 

 

 

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

 

Председател на комисията: 

        
 

                                                                            _________ (Христина Ефтимова) 
 

Секретар   на   комисията: 

        
 

___________ (Соня Неделчева – Нечева) 
 


