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ПРОТОКОЛ 
 

от обществено обсъждане на проекта за бюджет за 2018 г. на община Две могили 

 

 

 Днес, 15.01.2018 г., на основание чл. 27, ал. 1 от Наредба № 6 за условията и реда на 

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 се проведе обществено обсъждане на проекта за бюджет 2018 г. 

 На срещата присъстваха: кмета на общината г-н Божидар Борисов, заместник 

кметовете госпожа Красимира Русинова и господин Георги Великов, председателя на 

Общински съвет г-жа Христина Ефтимова, омбудсмана на общината, общински 

съветници, кметове на населени места, ръководители на образователни и социални 

заведения и граждани. 

 Кметът на общината откри обсъждането като набеляза основните цели на бюджета, 

а именно: създаване на подходяща бизнес среда, подобряване на условията за живот на 

младите хора, осъществяване на проекти за подобряване на енергийната ефективост на 

сградите общинска собственост, подобряване на инфраструктурата на населените места. 

При изготвянето на бюджета трябва да решим дали да е социален или да е насочен към 

подобряване на инфраструктурата и условията на живот. Определено бюджета е социален, 

защото разходите за училища, детски градини, детски ясли и социални услуги са с най-

голямо увеличение на средствата и с най-голям относителен дял. Включили сме стари 

задължения – възстановяване на средствата по проект Трансгранично сътрудничество 

България Румъния, ДДС по ревизия на НАП, дължими суми за горива към фирма 

Екоенерджи. Просрочените задължения към края на 2015 г. бяха 401 х.л., а сега са 291 

х.лв. – намаление с почти 100 х.лв. В инвестиционната програма на общината сме 

включили 32000 лв. за промяна на отоплителната система на детската ясла, средства за 

ремонт на тротоари в централната част на града. За закупуване на автомобил за разнасяне 

на храна. Чакаме средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерския съвет за Читалището в с. Батишница и за покриване 

разходите по снегопочистването при стихийно бедствие. 

Кметът даде думата на г-жа Росица Димитрова – гл. експерт „Бюджет” в общината. 

Тя представи проекта за бюджета на община Две могили за 2018 г. Предложеният бюджет 

е в размер на 6842930 лв. Представена бе презентация с графики, относителен дял и 



процентно съотношение спрямо първоначален бюджет 2017 г. В инвестиционната 

програма са включени следните по-големи обекти: 

- Изработване на общ устройствен план на община Две могили – 115860 лв. 

- Изграждане на водопровод стопански двор Две могили „Запад” ІІ етап – 66163 лв. 

- Ремонт тоалетни в СУ Две  могили съфинансиране – 81152 лв. 

- изграждане на отоплителна инсталация в Детска ясла гр. Две могили – 32000 лв. 

- ремонт на „Спортен комплекс” в СУ Две могили /технически проект/ – 18911 лв. 

- изграждане на препятствия за ограничаване на скоростта на МПС – 20160 лв. 

- ремонт тротоари Две могили – 67906 лв. 

- изграждане на тротоари град Две могили – 41187 лв. 

- ремонт Читалище с. Батишница – 18908 лв. 

Г-н Байчо Георгиев – общински съветник заяви, че през 2017 г. сме ремонтирали 

покрива на половината ДГ в град Две могили и би следвало през тази година да 

продължим с останалата част на сградата. Той счита, че това е по-важно от частичните 

ремонти на тротоари. Ако ще правим ремонт на тротоари той трябва да е цялостен – 

почистване на дървета, еднакви плочки и озеленяване с подходящи дървета. Какво ще 

правим с водопровод „Изток”? Не виждам  планирани капиталови разходи за селата. 

Кметът г-н Борисов обясни, че размера на средствата за ремонт на покрива на ДГ – 

Две могили е около 202 х.лв. и това е около половината от инвестиционната програма. В 

ремонта на тротоарите иска да подобри облика на града. 

Г-н Мехмед Чолаков – общински съветник заяви, че в бюджета е включен текущ 

ремонт на стъпалата на кметството в с. Помен, но според него е по-важно да се направи 

ремонт на моста до селото. Той счита че моста е опасен и трябва да се вземат спешни 

мерки. 

Г-жа Надежда Ангелова – директор на ДГ – Две могили заяви, че покрива на 

детската градина е проблем от 20 години. В частта, която не е ремонтирана има течове на 5 

места. Дворът пропада и също е проблем. Тя счита, че трябва да се оцени колко хора ще се 

възползват от ремонта на покрива – 110 деца и 20 човека персонал. 

Г-жа Ангелина Начева – кмет на с. Баниска заяви, че от както е кмет на населеното 

място не е получила нито лев капиталови разходи. Ремонтите на здравната служба, 

читалището и кметството е направила с помощта на спонсори и собствени работници. 

Почистила е пътя Баниска – Борово и така е спестила много средства на общината. 

Улиците са разбити и камиона за смет закъсва. 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Цветанка Радушева 

15.01.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 


