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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 7 

 

Днес, на 29.05.2020 г. от 08,45 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 Предложение за промяна на Докладна записка от Божидар 
Борисов – Кмет на Община Две могили, с вх.№ 159/18.05.2020г. относно:Даване на 
съгласие за предложение за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови 
разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2020г. в целеви трансфер за финансиране на разходите за 
неотложни текущи ремонти на общинска пътна мрежа и улична мрежа на основание чл. 87 
от ЗДБРБ за 2020г.. 
По първа точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: Постъпило е предложение за 
промяна на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили, с вх.№ 
159/18.05.2020г. относно:Даване на съгласие за предложение за трансформиране на част 
от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2020г. в целеви 
трансфер за финансиране на разходите за неотложни текущи ремонти на общинска пътна 
мрежа и улична мрежа на основание чл. 87 от ЗДБРБ за 2020г. Колеги, става въпрос за 
намаляване ремонта на ул. „Чипровци“ и пренасочването на сумата към ремонт на ул. 
„Цар Симеон“, а именно 54276 лева. Предложено е ул. „Цар Симеон“ да бъде заменена с 
ул. „Любен Каравелов“. Г – н Борисов, моля, да обясните мотивите си за тази промяна. От 
така предложената промяна по ДЗ не става ясно, какво налага ремонта на ул. „Любен 
Каравелов“. Техническа грешка ли е допусната? 
Божидар Борисов: Не е техническа грешка, а разминаване в наименованията на улиците в 
ГРАО. Оказва се, че участъка, който ще се ремонтира, не част от ул. „Цар Симеон“, а е от 
ул. „Любен Каравелов“. По тази причина ви представих промяна по докладната и 
използвах случая да включа и колко метра ще се ремонтират, така както предложихте на 
предходната комисия.  
Соня Неделчева – Нечева: Да разбираме, че няма да се ремонтира частта от ул. „Любен 
Каравелов“, която е от началото до пресичането и с ул. „Цар Симеон“. 
Божидар Борисов: Точно така. Ще се ремонтира участъка от завоя на БКС да гробищния 
парк. Ще се фрезова, след което ще бъде поставен изцяло нов асфалт, от страни ще бъдат 
изградени банкети с цел да има къде да се движат пешеходците. Участъка беше измерен и 
се направиха нужните изчисления, които показват, че ще се включим в тези 54000 лева. 
Христина Ефтимова: Имате ли въпроси към г – н Борисов? Моля да гласуваме така 
предложените промени по ДЗ 159. 
Комисията прие Предложението за промяна на Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет 
на Община Две могили, с вх.№ 159/18.05.2020г. относно:Даване на съгласие за 
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предложение за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по 
чл. 50 от ЗДБРБ за 2020г. в целеви трансфер за финансиране на разходите за неотложни 
текущи ремонти на общинска пътна мрежа и улична мрежа на основание чл. 87 от ЗДБРБ 
за 2020г.: За – 7 /седем/ гласа, Против – 0 /нула/ гласа, Въздържал се – 0 /нула/ гласа. 

 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10,00 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) 
 


