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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Две могили

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ Кмет на Община Две могили
ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за
средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието
на общинския дълг на Община Две могили за 2017 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
ДАМИ И ГОСПОДА,
Като кмет на община Две могили и в изпълнение на задълженията си по чл.140, ал.1 и 2 от
Закона за публичните финанси и чл.47, ал.1 и 2 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности, представям на Вашето внимание доклад за
изпълнението на бюджета, сметки за средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и
състоянието на общинския дълг на Община Две могили за 2017 г. Към настоящият доклад
прилагаме следните приложения, номерирани съобразно приетия бюджет:
- Приложение № 2 - Справка за планираните и отчетени приходи – държавни и общински
дейности по бюджета на Община Две могили за 2016 и 2017 г.;
- Приложение № 3 – Справка за разходите по параграфи по бюджета на Община Две
могили за 2016 и 2017 г.;
- Приложение № 4 – Справка на структурата на разходите по бюджета на Община Две
могили за 2016 и 2017 г.;
- Приложение № 5 – Отчет на капиталовите разходи на община Две могили за 2017 г.;
- Приложение № 7 – Отчет на бюджета на ОП „Обществено хранене” за 2017 г.;
- Приложение № 8 – Отчет на сметките за средствата от Европейския съюз на Община Две
могили за 2017 г.;
- Приложение № 10 - Отчет за поетия нов дълг и размер на съществуващия дълг през 2017
г.;
- Приложение № 11 – Справка за отчитане на разплатените просрочени задължения към
31.12.2017 г.;
- Приложение № 12 – Справка за просрочените вземания, които са събрани през 2017 г;
- Приложение №17 – Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции,
съотношението на плащанията, дълга за лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и
издадените от тях гаранции през 2017 година на община Две могили;
- Справка за просрочените вземания и задължения към 31.12.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и във връзка с чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 9 от
Закона за общинския дълг, чл. 47, ал. 6 от 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 и чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация, Общински съвет Две могили взема следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2017 г. в съответствие с единната
бюджетна класификация в следните параметри:
1.1.
По прихода /разпределени по параграфи, съгласно
6 385 043 лева
Приложение № 1/:
1.1.1. Данъчни приходи
467983 лева
1.1.2. Неданъчни приходи
1158705 лева
1.1.3. Взаимоотношения с РБ (субсидии)
4746125 лева
1.1.4. Трансфери от министерства и ведомства
144404 лева
1.1.5. Предоставени временни безлихвени заеми
-71448 лева
1.1.6. Операции с фин.активи и пасиви§7200;8300,8800;9300
-50611 лева
1.1.7. Средства по сметки
в това число:
245522 лева
- преходен остатък от 2016 г. /плюс/
-255637 лева
- остатък в банка в края на 2017 г. /минус/
1.2.
По разхода (разпределени по параграфи, съгласно
Приложение № 2, в това число и отчета за изразходваните
6 385 043 лева
средства за основен ремонт и придобиване на дълготрайни
материални активи, съгласно Приложение № 3):
1.2.1. Разходи за делегирани от държавата дейности
3856772 лева
1.2.2
Разходи за местни дейности
2286321 лева
1.2.3
Разходи за дофинансиране в общински приходи на
241950 лева
делегирани от държавата дейности
2. Приема отчета за изпълнението на сметки за средства от Европейския съюз за 2017 г. в
следните размери:
2.1.
Сметка за средства от Национален фонд на Структурни и
кохезионни фондове
2.1.1. Наличност в началото на периода
49720 лева
2.1.2. Получени приходи
363846 лева
2.1.3. Разходи
413560 лева
2.1.4. Наличност в края на периода
6 лева
2.2.
Сметка за средства от ЕС, администрирани от
Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие”
2.2.1. Наличност в началото на периода прех.остатък от 2016
0 лева
2.2.2. Получени приходи
0 лева
2.2.3. Разходи
0 лева
2.2.4. Наличност в края на периода
0 лева
2.3.
Сметка за други средства от Европейския съюз програма
„Еразъм” и проект ТГС България- Румъния
2.3.1. Наличност в началото на периода прех.остатък от 2016
728 лева
2.3.2. Получени приходи
9792 лева
2.3.3. Разходи
10520 лева
2.3.4. Наличност в края на периода
0 лева

3. Приема отчета за изпълнението на сметките за чужди средства за 2017 г. в следните
размери:
3.1.
Сметка на чужди средства
3.1.1. Наличност в началото на периода
264331 лева
3.1.2. Получени
и възстановени гаранции по договори и
-2313 лева
изплатени ренти за земеделски земи
3.1.3. Наличност в края на периода
262018 лева
4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Общината за 2017 г., съгласно
данните в Приложение №17 „Информация за общинския дълг издадените общински гаранции,
съотношенията на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от ЗОД и издадените от тях гаранции
през 2017 г на община Две могили” в следните размери:
4.1
Получен инвестиционен кредит от Фонд енергийна
116740 лева
ефективност и възобновяеми източници /ФЕЕВИ/
4.1.1 Изплатен инвестиционен кредит към ФЕЕВИ
79296 лева
4.1.2 Дължима лихва по кредита
19846 лева
4.1.3 Изплатена лихва
18161 лева
4.1.4 Срок на инвестиционния кредит - 20.06.14 г. - 20.05.19 г.
60 месеца
4.1.5 Лихвен процент
6,00%
4.2.
Състояние на общинския дълг към 31.12.2017 г.
4.2.1 Главница
37444 лева
4.2.2 Лихва
1685 лева
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4

Получен краткосрочен заем -овърдрафт
Състояние на краткосрочния заем-овърдрафт
31.12.2017 г.
Дължима лихва по овърдрафт
Състояние на издадените общински гаранции
31.12.2017 г.

към

100000 лева
100000 лева

към

2300 лева
0

5. С решение №447/27.01.2017 г. е открито производство по ликвидация на общинската
фирма „Черни лом 2008” ЕООД гр.Две могили. Опреден е срок за приключване на ликвидацията
12 месеца.
До сроковете на представяне на ГФО в общината има представена ликвидационна
оборотна ведомост и баланс на общинската фирма към 31.12.2017 г.
С Решение №642 от 27.10.2017 г. Общински съвет опрощава остатъка от паричен заем в
размер на 58050 лв.и в общината се прехвърлят всички активи и пасиви на общинската фирма и
погасяване задълженията към кредиторите.
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