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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1051 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 53/26.07.2019 г. 
 

По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 88 от 

Закона държавния бюджет на Република България за 2019 г. и Докладна записка 

с вх. № 241 от 15.07.2019 г. след проведено поименно гласуване със 17 

(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие кметът на Община Две могили да направи предложение до министъра 

на финансите за трансформиране на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи по 

чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г. в размер на 17 000 лв. в целеви трансфер за финансиране на 

разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общинската пътна 

мрежа и уличната мрежа като: 

- намалява финансирането на капиталови разходи на обект „Основен ремонт сграда 

Кметство Чилнов “ с. Чилнов ””, параграф 51-00 „Основен ремонт”, функция 01 „Общи 

държавни служби ” в размер на 17 000 лв. 

- увеличава финансирането за текущ ремонт с трансформираната целева субсидия за 

капиталови разходи, както следва: 

„Текущ ремонт на улична мрежа в с.Чилнов 17 000 

ОБЩО 17 000 

 2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да внесе предложение в 

Министерството на финансите за трансформиране на средствата в рамките на бюджетните 

взаимоотношения на общината с централния бюджет, в съответствие с процедурните 

изисквания, свързани с разпоредбата на чл. 88 от ЗДБРБ за 2019 г. 

Приложение: Справка по чл. 88 от Закона държавния бюджет на Република България за 

2019 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи – приложение 

№ 11. 

 

 
Вярно с оригинала 

 

при ОбС: .…............................    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:         (п ) 

         (М. Димитрова)                         (Ст. Димитров) 


