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О Б Щ И Н А  Д В Е  М О Г И Л И ••••  О Б Л А С Т  Р У С Е  
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

VІ – ТИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

П Р О Т О К О Л 
 

 

Днес, 13 юни 2016 година, в 10.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 

конферентната зала, се проведе обществено обсъждане на Отчета за изпълнение бюджета 

на община Две могили за 2017 г. 

Същото бе открито от Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет.  

 Тя съобщи, че на него присъстват Божидар Борисов – Кмет на Общината; 

Красимира Русинова – зам.-кмет на Общината; Георги Велисов – зам.-кмет на Общината; 

Мариета Петрова – секретар на Община Две могили, общински съветници, служители от 

общинска администрация, кметове на кметства от Община Две могили, граждани. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 47, ал. 4 

от Наредба № 6 за условиета и реда на съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следваците три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Две могили, област Русе, организирах това публично обсъждане на 

Отчета за изпълнение бюджета на община Две могили за 2017 г. 

За по-делово протичане на обсъждането, предлагам първо да дам думата на г-жа 

Марийка Андреева – Директор Дирекция „ФСД и управление на собствеността”, която да 

ни запознае с основните моменти в този отчет. След това ще Ви дам думата за изказвания.  

Имате ли Вие други предложения? 

Няма. 

Давам думата на г-жа Марийка Андреева да представи отчета. 

Марийка Андреева – Директор Дирекция „ФСД и управление на 

собствеността”: 
Първоначалният бюджет на община Две могили за 2017 г. бе приет с Решение № 

444, взето на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 22/27.01.2017 г. и е 

в размер на 6 391 642 лв., в това число: приходи за държавни дейности 3 518 300 лв. и 

приходи за местни дейности 2 873 342 лв. 

През отчетния период са извършени редица промени по бюджета на общината. 

След направената актуализация за 2017 г. разчетите на бюджета са както следва: 

план на приходи за държавни дейности 4 048 969 лв. и план на приходи за местни 

дейности 2 890 390 лв. 

Изпълнението на приходите с държавен характер е в размер на 3 856 772 лв. или 99 

% от годишния план. 

Наличните средства в банка в края на отчетния период за държавни дейности са - 

/минус/ - 211 575 лв. и преходния остатък от 2016 г. – 197 299 лв. 

Изпълнението на приходите с местен характер са в размер на 2528271 лв.или 87,5% 

от годишния план.  

 Изпълнението на разходите за държавни дейности на община Две могили за 

отчетния период са в размер на 3 856 772 лв.  

 Изпълнението на разходите за местни дейности е 2 286 321 лв.  

Просрочените задължения към 31.12.2017 г. са в размер на 732 605 лв. По видове 

разходи те се подразделят на капиталови разходи от местни дейности – 4 754 лв., текущи 

разходи за местни дейности – 646 124 лв. и за държавните дейности – 81 727 лв. От общия 

размер на просрочените задължения – 110 259 лв. са на второстепенните разпоредители в 

общината. Само Общината е отчела просрочени задължения – 622 346 лв., като за 

местните дейности – 621 217 лв. и държавни дейности 1 129 лв.  
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Общото изпълнение на приходната и разходната част по бюджета за 2017 г. на 

общината  възлиза на 6 385 043 лв. 

 През отчетния период на 2017 г. са постъпили средства по сметки на Европейския 

съюз – 413 560 лв.  

През отчетния период по сметките за други средства от Европейския съюз са 

постъпили – 9 791 лв. по проект „Еразъм” в ДГ с. Баниска. Преходния остатък от 2016 г. е 

728 лв. или общо приход – 10 520 лв. 

Отчетени са за периода общо приходи и разходи в СЕС – 413 560 лв. и ДЕС – 10 

520 лв.  

 Инвестиционната програма на община Две могили е приета с Решение № 444 на 

Общински съвет Две могили от 27.01.2017 г. в размер на 546 126 лв. 

С Решение № 528/28.04.2017 г., Решение № 583/28.07.2017 г. и Решение № 

666/24.11.2017 г. на Общински съвет Две могили се актуализира плана за капиталовите 

разходи  и достигна размер на 549 011 лв. 

 По договор № 166 от 27.05.2014 г. между община Две могили и Фонд „Енергийна 

ефективност и възобновяеми източници” имаме отпуснат инвестиционен кредит в размер 

на 116 740 лв., за срок от пет години и 6 % фиксирана годишна лихва за целия период в 

размер 19846 лв. 

 Към 31.12.2017 г. общината има дългосрочен дълг в размер на 37 444,60 лв. 

главница и 1 685 лв. лихва. 

 Общината е сключила договор за краткосрочен банков заем-овърдрафт на 

15.12.2017 г. в размер на 100000 лв. и максимална годишна лихва 2,3% или 2300 лв. 

 Това накратко представлява отчета на бюджета на Общината за 2017 г. 

В обсъждането на Отчета за изпълнение бюджета на Община Две могили за 

2017 г. не бяха поставени въпроси. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, закривам публичното обсъждане на Отчета за изпълнение бюджета на 

община Две могили за 2017 г. 

 

 

МД/МД 

Председател Общински съвет – Две могили:  

 

  

      ___________(Христина Димитрова Ефтимова) 


