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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 46 

 

Днес, на 14.08.2014 г. от 15.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 

стая № 2, се проведе заседание на постоянната комисия по „Бюджет и финанси”, на което 

присъстваха: 

1. Татяна Димитрова Василева – председател. 

2. Микерям Кадир Адям – секретар. 

 3. Велико Димитров Великов – член. 

4. Светлозар Милчев Донев – член. 

5. Боян Симеонов Иванов – член. 

6. Невена Димитрова Георгиева – член. 

7. Теодор Атанасов Андреев – член. 

 В работата на Комисията участие взеха Николай Христов – Кмет на Общината, 

Кремена Любенова – Зам.-кмет на Общината, Марийка Андреева – Директор на Дирекция 

„ФСД и управление на собствеността”, Расица Димитрова – гл. експерт „Бюджет” и 

Христина Димитрова Ефтимова – Председател на Общинския съвет. 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Доклад от Николай Христов с вх. № 313/11.08.2014 г., относно: 

Изпълнението на бюджета, сметки за средства от Европейския съюз, други сметки и 

дейности и състоянието на общинския дълг за периода – 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. на 

Община Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 314/11.08.2014 г., 

относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 31.08.2014 г. и актуализация на 

плана за капиталовите разходи за 2014 година. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 320/11.08.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Даниела Богданова Богданова, 

живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Елинор Златкова Иванова. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 321/11.08.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ренета Стоянова Малева, 

живееща в село Батишница за раждане на първо дете – Александра Каменова Тодорова. 

По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Колеги, постъпил е 

Доклад от Николай Христов, относно: Изпълнението на бюджета, сметки за средства от 

Европейския съюз, други сметки и дейности и състоянието на общинския дълг за периода 

– 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. на Община Две могили. Предлагам да дадем думата на г-жа 

Андреева, която да ни го представи. 
В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Марийка Андреева: Докладът е изготвен съгласно изискванията на Закона за 

публичните финанси, Закона за общинския дълг и Наредба № 6 за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината. 

Ръстовете на постъпленията през 2014 спрямо 2013 година са над 100 % в общ 

план. 

Прави впечатление изпълнението на приходите с местен характер, които са в 

размер на 1 174 975 лева, като постъпленията от имуществени данъци е в размер на 302 

311 лева в т. ч.: данък върху недвижимите имоти – 74 179 лева – 59 % изпълнение., данък 

върху превозните средства – 85 365 лева или 47 % годишно изпълнение, данък при 
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придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – 136 885 лева, 73 % 

изпълнение, туристическия данък е изпълнен 120 %. 

Изпълнението на неданъчните приходи в размер на 647 966 лева е 50 % от 

годишния бюджет в т. ч.: приходи и доходи от собственост – 132 934 лева – 28 % 

изпълнение. Тук приходите са притеснителни. С най-голямо неизпълнение са приходите 

от наеми на земя – 26 %, като с наемателите на мери и пасища са заведени съдебни искове 

за неиздължен наем от минали години. Приходи от продажби на услуги и продукция 

/нетен/ параграф са постъпили – 5 895 лева, приходи от наеми на имущество – 15 867 лева. 

Постъпилите приходи от общински такси са 141 908 лева с 24 % изпълнение. 

В самата група “общински такси” с най- голям дял е такса битови отпадъци – 231 

419 лева със 70 % изпълнение, такса ползване на детски градини – 30 718 лева с 51 % 

изпълнение, детски ясли – 3 371 лева с 51 % изпълнение, такси за домашен социален 

патронаж – 38 722 лева с 51 % изпълнение, такса за ползване на пазари, панаири, тротоари 

и тържища – 2 916 лева с 29 % изпълнение, такса технически услуги – 6 637 лева с 41 % 

изпълнение, такса административни услуги – 16 500 лева с 41 % изпълнение, такса гробни 

места – 3 613 лева с 51 % изпълнение, и други общински такси – 25 268 лева, със 74 % 

изпълнение. Преизпълнението тук се дължи на подобрената организация за събиране на 

таксите за вход в пещера „Орлова чука”. 

Като цяло приходите и разходите си вървят по бюджета, когато се налагат 

корекции те се правят. Има известно дофинансиране на ЦНСТ, ЦОП и ЗЖ. 

Просрочените задължения към 30.06.2014 г. в местни дейности са в размер на 175 

983 лева. От размера на просрочените задължения 113 472 лева са на второстепенните 

разпоредители в общината. Според размера на постъпленията от собствени приходи, 

извършване на разходи при кандидатстване на проекти пред управляващите органи и 

възстановяване на направени разходи при одобряването им от министерства и ведомства 

ще бъдат изплащани и просрочените задължения.  

По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям: От направения анализ 

на изпълнението на бюджета се налага неговото актуализиране в приходната и разходната 

и в плана за капиталовите разходи. В кметство Чилнов е извършен ремонт на 

административната сграда за 7 770 лева.. В кметство Каран Върбовка е доставено и 

монтирано едно електрическо табло на стойност 2 721 лева, в кметство Кацелово през 

предишния мандат е извършен текущ ремонт на църквата за 5 180 лева, който ще се 

разплати сега. Направен е и текущ ремонт /изкърпване на дупки/ в Две могили по улиците 

„Гагарин”, „Видин” и „Христо Ботев”, за които се допълва плана с 5 300 лева. По мерки 

321 и 322 се налага да се допълнят разходи за Държавна приемателна комисия, оценки за 

съответствие, цифров модел и екзекутивни проекти съответно за ремонтите по мярка 321 с 

4 644 лева, а по мярка 322 с 16 720 лева. За ремонта на бившата сграда на БКС, който се 

извършва по Проект „Красива България”, се налага да се заплатят разходи извън проекта 

за строителен надзор и цифров модел на стойност 8 940 лева. Планираните разходи за 

първи етап от видеонаблюдението в централната част на Две могили се завишават с 420 

лева. Също така ще дофинансираме текущия ремонт на ОУ Баниска с 2 000 лв. Тези 

разходи се покриват от преизпълнени и очаквани да постъпят приходи от продажба на 

дълготрайни материални активи за 39 959 лева и намаляване планирани разходи за текущи 

ремонти в размер на 13 736 лева. Ще се дофинансират ЦНСТ Две могили с 19 800 лева за 

храна, горива и обезщетение на служители, а ЗЖ село Могилино ще се дофинансира с 8 

880 лева за храна и обезщетение на служители. Завишава се планирания разход с 1 880 

лева за покриване на извършени разходи в следствие на обилните дъждове, за застраховки 

на улиците по мерки 321 и 322 с 4 018 лева, за банковата гаранция към ДФ Земеделие за 

ремонта на читалището с 6 770 лева. 

Становището на нашата комисия е промените по бюджета да бъдат приети с 

предложението дофинансирането на ОУ село баниска да бъде 4 000 лева, а не 2 000 лева. 

Тази сума сме я приели на предходно наше заседание през м. май. 
В разискванията по втора точка участие взеха: 
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1. Велико Великов: Колеги, искам да обърнем внимание на МТБ на ОУ „Христо 

Ботев” село Баниска. Състоянието наистина е крайно окаяно. Наистина трябва сериозно да 

помислим да се направи всичко възможно, за да се подобри МТБ. Много държа тези 4 000 

лева да се гласуват и наистина да се предоставят на училището. 

По трета точка от дневния ред докладва Велико Великов: Постъпило е 

заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 

Даниела Богданова Богданова. Всички необходими документи съгласно изискванията на 

Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, с изключение на това, че бащата на 

детето не е жител на нашата Община, поради което ви предлагам на г-жа Богданова да и 

бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 100 лева. 
Разисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Постъпило е 

заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 

Ренета Стоянова Малева. Всички необходими документи съгласно изискванията на 

Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, поради което ви предлагам на г-жа 

Малева да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 лева. 
Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Доклад от Николай Христов с вх. 

№ 313/11.08.2014 г., относно: Изпълнението на бюджета, сметки за средства от 

Европейския съюз, други сметки и дейности и състоянието на общинския дълг за периода 

– 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. на Община Две могили. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Николай 

Христов с вх. № 314/11.08.2014 г., относно: Промени по бюджета на Община Две могили 

към 31.08.2014 г. и актуализация на плана за капиталовите разходи за 2014 година. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на Даниела Богданова Богданова в 

размер на 100 лева. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на Ренета Стоянова Малева в 

размер на 200 лева. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 часа. 
  

Подписали протокола: 
 

 

1. ……………….......…  2. …………………......  3. …………………......... 
                          (Татяна Д. Василева)                            (Микерям К. Адям)                             (Невена Д. Георгиева) 

           
 

4. ………………….......  5. ………………......…  6. ………………......….. 
                          (Велико Д. Великов)            (Боян С. Иванов)        (Светлозар М. Донев) 

 

 

7. ………………......….. 
                      (Теодор Ат. Андреев) 

 

 

Председател на комисията: 
        

 

______________ (Т. Василева) 
 

Секретар   на   комисията: 
        

 

 

_____________ (М. Адям) 


