
 1

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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 6 

 

Днес, на 22.05.2020 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.№158/18.05.2020г. относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 
01.06.2020г. и актуализация на плана за капиталовите разходи за 2020г. 

2. Разглеждане 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-председател на 

комисията: Постъпила е Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община Две 
могили, относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 01.06.2020г. и 
актуализация на плана за капиталовите разходи за 2020г. Става въпрос за намаляване 
стойността на ремонта на ул. „Чипровци“ с 18000 лв. и пренасочването им за закупуване 
на трифазен генератор, хресторез, ремонт на ул. „Цар Симеон“. 

Мехмед Чолаков: Не е така г-жо Ефтимова. Тези 18000 лв. са за закупуването на 
камион за контейнерите за растителни отпадъци, а хрестореза за с. Помен е закупен и е от 
бюджета на кметството. Аз не знам защо сумата от 54276лв. от ДЗ с вх. № 159, която е за 
намаляване на ремонта на ул. „Чипровци“ и пренасочването им към ремонт на ул. „Цар 
Симеон“, не е включена в тази докладна. 

Христина Ефтимова: Аз също не знам г-н Чолаков. Ако трябва да поканя 
изготвилия докладната. 

Мехмед Чолаков: Няма нужда. Аз съм „за“ и по двете докладни, но ми се искаше 
тези средства да бъдат вложени в ремонта на отоплението на детската градина. 

Драгомир Дамянов: ул. „Чипровци“ няма ли да се прави? 
Мехмед Чолаков: Ще се прави, но не изцяло. Ще се асфалтира изцяло от завоя до 

входа на гробищния парк. 
Соня Неделчева-Нечева: Аз ще гласувам „против“ и по двете докладни, тъй като 

мисля, че е редно първо да бъде направен анализ за ефикасността от поставянето на 
контейнерите за растителни отпадъци – с колко е намален обема на битовите отпадъци, 
които извозваме, и съответно с колко са намалели сумите, които плащаме. Не съм против 
закупуването на камион, но, според мен, капиталовите разходи трябва да се правят там, 
където е наложително да се вложат средства с цел намаляване на текущите разходи. В 
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тази връзка изцяло подкрепям г-н Чолаков за подмяната на отоплението на детската 
градина в Две могили, тъй като по този начин ще отпадне един много сериозен за 
бюджета на общината проблем.  

Драгомир Драганов: Г – жо Нечева, право на управляващите е да определят къде да 
насочат средствата, за това са управляващи. Аз съм съгласен с предложенията. 

Соня Неделчева - Нечева: Така е, но пък и ние сме тук за да изразим своето мнение. 
Ясно е, че приоритетите ни са различни. 

Христина Ефтимова: Ако няма други изказвания по докладната предлагам да 
гласуваме. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов – Кмет на Община Две 
могили, с вх.№158/18.05.2020г. относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 
01.06.2020г. и актуализация на плана за капиталовите разходи за 2020г: За – 5 /пет/ гласа, 
Против – 1 /един/ гласа, Въздържал се – 1 /един/ гласа. 
По втора точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: Постъпила е 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. 
Драгомир Драганов: Аз съм „за“, тъй като по ул. „Цар Симеон“ пътникопотока е много 
по-голям и ремонта е наложителен. Друг е въпроса дали средствата ще са достатъчни, но и 
това е нещо. 
Комисията прие 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.: За – 6 /шест/ гласа, Против 
– 1 /един/ 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) 
 


