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ОДОБРИЛ
БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на община Две могили

ПРОТОКОЛ
от обществено обсъждане на проекта за бюджет за 2017 г. на община Две могили

Днес, 10.01.2017 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 2017 г.
На срещата присъстваха: кмета на общината г-н Божидар Борисов, зам. кмета
г-жа Красимира Русинова, председателя на Общински съвет г-н Айдън Карамехмедов,
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.
Изготвянето на бюджет и неговото балансиране е трудна и отговорна задача.
Увеличаването на минималната работна заплата води до парадокси – един работник с
дълъг трудов стаж получава по-висока заплата от служители в общината – юристи и
икономисти. Това засяга всички дейности в общината, а увеличение на останалите заплати
освен минималната работна заплата, в разходните стандарти не е предвидено. Необходимо
е да се търсят нови начини за финансиране. Затова възстановихме МИГ и смятаме чрез
него да финансираме доставката на сметосъбирачна техника в общината. Кметът даде
думата на г-жа Росица Димитрова – гл. експерт „Бюджет” в общината. Тя представи
проекта за бюджета на община Две могили за 2017 г. Предложеният бюджет е в размер на
6391642 лв. Представена бе презентация с графики, относителен дял и процентно
съотношение спрямо първоначален бюджет 2016 г. В инвестиционната програма са
включени:
-Изграждане на водопровод стопански двор „Запад” – 122000 лв.
- Основен ремонт на общинска пътна мрежа – 110200 лв.
- Изграждане на подпорна стена ул. „Г.Димитров” с. Пепелина – 70300 лв.
- Ремонт на група гаражи – 60000 лв.
- изграждане на отоплителна инсталация в Детска ясла гр. Две могили – 32000 лв.
- ремонт на „Спортен комплекс” в СУ Две могили /технически проект/ – 42000 лв.

- изграждане на препятствия за ограничаване на скоростта на МПС – 20400 лв.
- ремонт ПГСС /техническо и енергийно обследване/ - 18000 лв.
- възстановяване на съществуващия профил на отводнителен канал за повърхностни води
с. Острица – ППР – 13400 лв.
- ремонт въздухопроводи училищен стол – 13302 лв.
Кметът направи обобщение като заяви, че бюджетът е реален и в режим на
икономии. Няма да се назначават нови хора, ще се повиши контрола при използването на
автомобилите на общината. Предвидените чисти приходи от хижата са 5000 лв., от барче
9800 лв., от пещера 56000 лв.
Г-н Мехмед Чолаков – общински съветник заяви, че да се подготви общински
бюджет е огромна работа. Той счита, че не са предвидени капиталови разходи за всички
населени места, а има реализирани приходи от продажби на имоти от селата. Например за
с. Бъзовец няма предвидени капиталови разходи в инвестиционната програма. Предвидени
са само разходи за с. Острица и с. Кацелово, всички останали разходи са за града.
Г-жа Ангелина Начева – кмет на с. Баниска заяви, че от доста време не са
предвиждани капиталови разходи по бюджета за селото.
Г-н Маринов – гл. инженер в общината напомни, че в селата Батишница, Баниска,
Бъзовец, Чилнов, Помен и Могилино са усвоени 8 млн.лв. по мярка 321 и мярка 322 по
ПРСР.
Кметът г-н Борисов обясни, че приоритет при определянето на обектите от
инвестиционната програма са имали създаването на условия за привличането на
инвеститори и предотвратяването на аварии и бедствия. Какъв е смисълът да правим
ремонт на улиците, а след това да стане наводнение и те да бъдат съсипани? Важно е да
почистим каналите, да отсечем дървета, които са потенциално опасни. Това не е вършено
от много години. Ако не се направи ремонт на гаражите в Поликлиниката, то до
следващата година те ще се съборят. Като се разгледат приоритетно планираните разходи
и се внесат разяснения за тях мисля, че ще получим необходимото разбиране и
инвестиционната програма ще бъде одобрена.
Г-н Карамехмедов – председател на Общинския съвет поиска обяснение защо се
планират средства за ел.енергия и вода на сградата на Поликлиниката. Направи
предложение да се изпрати специалист за проверка на измервателните уреди.
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