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 ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ОБЛАСТ РУСЕ
7150Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/2254, e-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg

О Б Я С Н И Т Е Л Н А  З А П И С К А

ОТ  БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Относно: Изпълнението на бюджета, сметки за средства от Европейския съюз, други сметки       
                 и дейности и състоянието на общинския дълг на община Две могили за периода – 
                 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. 

Първоначалният бюджет на община Две могили за 2015 г. бе приет с Решение № 812 взето 
на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 50/17.02.2015 г. и е в размер на 
6299820 лв., в това число:

- приходи за държавни дейности 2687161 лв., от които държавен трансфер на 
обща допълваща субсидия 2484069 лв.; приход от наем земя на училищата – 9534 
лв.; временно съхранявани средства /минус/ - 13467 лв. и преходен остатък – 
207025 лв.;

- приходи за местни дейности 3612659 лв., от тях: данъчни приходи 503120 лв., 
неданъчни приходи 1707470 лв., обща изравнителна субсидия 521500 лв.; обща 
изравнителна за зимно снегопочистване – 64200 лв., целева субсидия за 
капиталови разходи 340900 лв., трансфери /минус/ - 55303 лв., временни 
безлихвени заеми – 42000 лв.; операции с финансови активи - 58050 лв., 
временно съхранявани средства /минус/- 15004 лв., погашение по дългосрочни 
кредити – /минус/ - 26432 лв., друго финансиране /минус/ - 124067 лв., преходен 
остатък – 596225 лв.;

и съответно план за разходите в размер на 6 299 820 лв., от които
- разходи за държавните дейности - 2687161 лв.;
- разходи за държавните дейности – дофинансиране с общински приходи 

       320774 лв.;
- разходи за местни дейности            3291885 лв.

През отчетния период са извършени промени по бюджета на общината както следва:
- Заповед №120/27.02.2015 г. на кмета на общината  – +  11975 лв.;
- Заповед №180/31.03.2015 г. на кмета на общината  – +110966 лв.;
- Заповед №315/30.04.2015 г. на кмета на общината  – +124885 лв.;
- Заповед №384$#1/30.04.2015 г. на кмета на общината  –                 +6631 лв.;
- Заповед №461/30.06.2015 г. на кмета на общината  –    +31515 лв.;
- Заповед №609#1/30.07.2015 г. на кмета на общината  –  +126373 лв.;
- Заповед №680/31.08.2015 г. на кмета на общината  –      +6528 лв.;
- Заповед №818/30.09.2015 г. на кмета на общината  –    +14179 лв.;
- Решение №954/29.09.2015 г. на ОбС Две могили  -     +69060 лв..
- Заповед №887/30.10.2015 г. на кмета на общината  –    +56475 лв.;
- Заповед №1002/01.12.2015 г. на кмета на общината  –    +11166 лв.;
- Заповед №1159/30.12.2015 г. на кмета на общината  –    +91264 лв.;
- Решение № 71/29.01.2016 на ОбС Две могили   -   +482290 лв.
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- план на приходи за държавни дейности 3185027 лв., от които приходи от наем на земя 
от ОУ с. Баниска – 8000 лв., приходи от наем на имущество от СОУ гр. Две могили – 1829 лв. и 
внесен данък за тях - /минус/-295 лв., държавен трансфер на обща допълваща субсидия - 2645243 
лв.; целева субсидия за безплатен транспорт на ученици и по намалени цени на ветерани и 
ученици – 269117 лв., от  Централна избирателна комисия към Министерски съвет за 
организационно-техническа подготовка за местни избори 2015 г. – 58357 лв., трансфери МТСП по 
програми за временна заетост – 49778 лв., прехвърлени средства в СЕС по указания на 
Управляващия орган по проекти на СОУ гр. Две могили и ОУ с. Баниска /минус/ - 40560 лв., 
събрани средства и извършени плащания по проекти на СОУ гр. Две могили и ОУ с. Баниска 
/минус/ - 13467 лв. и преходен остатък – 207025 лв.

- план на приходи за местни дейности 3293520 лв., от тях: данъчни приходи 503129 лв., 
неданъчни приходи 1301313 лв., обща изравнителна субсидия 585700 лв., като от тях - 
снегопочистване на общинска пътна мрежа – 64200 лв., целева субсидия за капиталови разходи 
340900 лв., възстановен трансфер на Централния бюджет по Публична инвестиционна програма 
/минус/ -4325 лв.; целеви трансфери - 20221 лв., в т.ч. планирани средства „Обществена 
трапезария” – 16789 лв. и възстановено ДДС по мярка 226 – 3432 лв., трансфери между бюджети и 
сметки за средства от Европейския съюз /минус/-5162 лв. и други трансфери. Получени средства 
по ПУДООС – 19994 лв.

Планиран безлихвен заем за сметки за средства от Европейския съюз за отчитане на 
европейски проекти - 23399 лв. в т.ч.: по мярка 226 - 20592 лв., мярка 321 /минус/ – 1 лев , мярка 
322 – 640 лв., Оперативна програма „Административен капацитет” – 2 лв., Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” – 2165 лв., финансова помощ за възстановяване на заем от 
общинска фирма – 58050 лв., погасяване на заем от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми 
източници” /минус/ - 26432 лв., събрани средства и извършени плащания програма „Еразъм” в 
ЦДГ с. Баниска /минус/ - 15004 лв., друго финансиране - /минус/ - 104488 лв., преходен остатък 
596225 лв.

В общата приходна част на бюджета годишния план на трансферите е в размер на 102628 
лв., като по приходен параграф 61-00 „Трансфери между бюджети” планът е 128356 лв. в т.ч.: § 
6101 “Получени трансфери” – 78578 лв., от които за: Местни избори 2015 г. – 58357 лв.; 
Обществена трапезария - 16789 лв.; възстановено ДДС мярка 226 – 3432 лв.. Планирани в § 61-05 
“Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост” - 49778 лв. По параграф 6200 
„Трансфери между бюджетни сметки и средства от Европейския съюз” /минус/ - 45722 лв.. 
Постъпили са от ПУДООС средства по бюджета на кметство с. Чилнов – 4998 лв., кметство с. 
Батишница – 9996 лв. за изграждане на детска площадка  и ЦДГ с. Баниска – 5000 лв.

В годишния план на параграф 7600 “Временни безлихвени заеми за средства от 
Европейския съюз” – са предвидени 23399 лв. възстановени временни безлихвени заеми от сметки 
на средства от Европейския съюз.

Планирани са средства за възстановяване на безлихвен заем от общинската фирма “Черни 
лом-2008” ЕООД по параграф 7202 „Възстановени суми по временна финансова помощ” – 58050 
лв.

В параграф 8300 „Заеми от банки и други институции” са планирани погасителни вноски 
към фонд Енергийна ефективност и възобновяеми източници”- 26432 лв.

В параграф 8803 „Събрани средства за извършени плащания за сметки от  Европейския 
съюз” по проект в училищата „Подобряване на качеството на образованието в средищните 
училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” и проект „Еразъм” в 
ЦДГс. Баниска /минус/ - 28471 лв.

В приходен параграф 93-00 “Друго финансиране” са планирани /минус/ – 104488 лв. 
отчисления за Районна инспекция по околната среда и водите по чл. 60 и 64 от Закона за 
управление на отпадъците. 

Общият преходен остатък от 2014 г. е в размер на 803250 лева.
След отразяване на всички описани корекции и направената актуализация на бюджета за 

отчетната 2015 г. планът на сборния бюджет на община Две могили е 6 478 547 лв., от които:
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- държавни   приходи                     3185027 лв.;
- местни приходи 3293520 лв.;

съответно
- разходи за делегиране от държавата

дейности /ДДД/ 3185027 лв.;
-    разходи за местни дейности /МД/ 3018196 лв.;
- разходи за делегирани от държавата дейности – дофинансиране с общински 

приходи   275324 лв.
Изменението на плана на приходите и разходите по сборния бюджет на общината за 

отчетната 2015 г. е както следва:

КЪМ
ПЛАН ПРИХОДИ ПЛАН РАЗХОДИ

Държавни
приходи 

Местни
приходи

ДДД Дофинансиране
с общ. приходи

МД

01.01.2015 2687161 3612659 2687161 320774 3291885
31.12.2015 3185027 3293520 3185027 275324 3018196

І. ПРИХОДИ
Изпълнението на приходи с държавен характер е в размер на 2976349 лв. в т.ч.: обща 

субсидия по параграф §3111 „Обща субсидия за държавни дейности” – 2645243 лв.; по параграф 
3128 “Получени от общини целеви трансфери” – 222134 лв., § 61-01 „Получени трансфери” – 
58357 лв. за местни избори 2015 г. – 58357 лв., § 61-05 “Трансфери от МТСП по програми за 
осигуряване на заетост” са постъпили средства в размер на 49778 лв. 

Отчетени са средства по приходен параграф 62-02 „Предоставени трансфери” /минус/ – 
40560 лв. по указания, дадени с писмо на Управляващия орган по проект „Подобряване на 
качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация 
на учебния процес” за прехвърляне на разходите от отчетна група „Бюджет” в група „Средства от 
Европейския съюз”.

По приходен параграф 88-00 „Средства на разпореждане” е отчетен резултата от получени 
средства и извършените разходи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в 
училищата /минус/ – 12232 лв.

Наличните средства в банка в края на отчетния период за държавни дейности са - 44095 лв., 
а преходения остатък от предходната година – 207025 лв.

Изпълнението на приходите за делегирани от държавата дейности за 2014 и 2015 г. е както 
следва:

31.12.2014 г. 31.12.2015 г.
Постъпили Ръст спрямо 

предходната година
31.12.2013 г.

Постъпили Ръст спрямо предходната 
година
31.12.2014 г

2835950 102,4 % 2976349 115 %

Изпълнението на приходите с местен характер са в размер на 3050649 лв., като 
постъпленията от имуществени данъци е в размер на 451886 лв., или 90 % от годишния план т.ч.: 
данък върху недвижимите имоти – 115109 лв. – 92 % изпълнение, данък върху превозните 
средства – 169971 лв. или 100 % годишно изпълнение, данък при придобиване на имущество по 
дарения и възмезден начин – 158971 лв. с 79 % изпълнение, туристическия данък е с изпълнение 
95 %.



4

Неизпълнението на имуществените данъци се дължи на несъбраните суми от данък при 
придобиване на имущество по дарение и възмезден начин, поради намаленото търсене и 
предлагане на недвижими имоти в общината.

Изпълнението на приходи и доходи от собственост са 440643 лева или 100 % изпълнение, в 
т.ч.: приходи от наем на имущество – 22710 лв. – 97 % изпълнение; приходи от наем земя – 408633 
лв. – изпълнение 100 %; приходи от продажби на услуги и продукция /нетен параграф/ с 
положителна стойност – 2804 лв. с изпълнение 94 %; приходи от лихви по текущи банкови сметки 
– 169 лв. с изпълнение 100 %.

Постъпилите приходи от общински такси са 623522 лв. с 96 % изпълнение. В групата 
общински такси с най- голям дял е такса битови отпадъци - 364714 лв. с 96 % изпълнение, такса 
ползване на детски градини – 56665 лв. с 94 % изпълнение, детски ясли – 5495 лв. с 92 % 
изпълнение, такси за ползване на домашен социален патронаж – 82938 лв. с 98 % изпълнение, 
такса за ползване на пазари, панаири, тротоари и тържища – 4496 лв. с 90 % изпълнение, такса 
технически услуги – 16240 лв. със 100 % изпълнение, такса административни услуги – 40301 лв. 
със 100 % изпълнение, такса гробни места – 4640 лв. с 99 % изпълнение и други общински такси – 
48033 лв., с 96 % изпълнение, като тук най-голям е делът на такса вход за пещера „Орлова чука”.

Получени приходи от лихви от забавени плащания на данъци, такси и глоби - 24070 лв. 
Постъпленията от продажби на нефинансови активи са 87959 лв. с 50 % изпълнение в т.ч.: 

приходи от продажба на земя – 25440 лв. с изпълнение 22 %; приходи от продажба на други 
дълготрайни материални активи – 62519 лв. или 100 % изпълнение. Получени са приходи от 
концесии в размер на 6673 лв. от кариера в с. Могилино. Това неизпълнение се наблюдава при 
проявен слаб интерес от страна на купувачи на общински имоти.

Получени са помощи и дарения – 5300 лв. 
Постъпила е изравнителна субсидия 585700 лв.: в т.ч. субсидия за зимно снегопочистване І 

и ІІ транш – 64200 лв.
По приходен параграф 61-00 “Трансфери между бюджети” са постъпили – 20220 лв.: в т.ч. 

6101 “Получени трансфери” са отчетени – 16788 лв. от Обществена трапезария към МТСП и 
възстановено ДДС по мярка 226 от Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” – 3432 лв.

В справката „Разшифровка на трансферни операции и субсидии” към отчета за касовото 
изпълнение на бюджета са отчетени:

- По параграф 6200 „Трансфери между бюджетни сметки и средства от Европейския съюз” 
са отчетени суми по:

- § 62-01 „Получени трансфери” са получени от сметки за средства от Европейския съюз на 
общината по мярка 321 и 322 – 1252 лв.;

- § 62-02 „Предоставени трансфери” са отчетени /минус/ - 6414 лева, които са преведени от 
бюджета на ДФ ”Земеделие” – Разплащателна агенция от лихви по текущи банкови сметки по 
проекти мярка 321 и 322 /минус/ – 2909 лв. и ДДС по мярка 226 /минус/ – 3432 лв., от проект 
„Топъл обяд” – 73 лв.

Постъпили са от ПУДООС по § 6400 „Трансфери от държавни предприятия” средства по 
бюджета на кметство с. Чилнов – 4998 лв., кметство с. Батишница – 9996 лв. и ЦДГ с. Баниска – 
5000 лв. за изграждане на детски площадки.

По приходен параграф 7600 “Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки и 
сметки за средства от Европейския съюз” са отчетени - 23399 лв., по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, по проект „Подкрепа за достоен живот” са възстановени 21482 
лв., а по проект „Нови възможности за грижа” са преведени 19316 лв., Оперативна програма 
„Административен капацитет” – 2 лв. и Разплащателна агенция - 21231 лв., в т.ч. по мярка 226 – 
20592 лв., мярка 322 – 640 лв., мярка 321 /минус/ - 1 лев.

Общината е отразила по параграф 8300 „Заеми от други институции” погасителни вноски 
по дългосрочен заем на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” за 
финансовото участие в проект „Красива България” – 26432 лв. 

По приходен параграф 88-03 „Средства на разпореждане” е отчетен остатъка от средства по 
приход и разход за отчетната година по програма „Еразъм” в ЦДГ с.Баниска /минус/ - 1556 лв.. 
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В приходен параграф 93-36 “Друго финансиране” са отчетени средства /минус/ – 104488 
лв., преведени средства на РИОСВ по чл. 60, ал.2 и 64, ал.1 от Закона за управление на 
отпадъците.

Наличността на бюджетни средства в местните дейности е 34232 лв., а преходен остатък от 
2014 г. - 596225 лв.

Постъпили данъчни и неданъчни приходи за местни дейности за 2014 г. и 2015 г. са както 
следва:

31.12.2014 г. 31.12.2015 г.
Постъпили данъчни и 
неданъчни приходи

Ръст спрямо 
предходната година
31.12.2014 г.

Постъпили данъчни 
и неданъчни 
приходи

Ръст спрямо 
предходната година
31.12.2015 г

1585854 119.6 % 1646424 103,8 %

Просрочените вземания на общината към 31.12.2015 г. са в размер на 192352 лв. Това са 
суми от изтекли и неспазени договорни срокове за наем на общинско имущество – 124951 лв., като 
от тях са неплатени наеми от мери и пасища 97745 лв., просрочен заем на общинска фирма 
отпуснат с Решение № 558 от 20.11.2009 г. на Общински съвет Две могили – 58050 лв., 
просрочени публични общински вземания – 4375 лв.: в т. ч. такса перон – 6940 лв., такса детска 
ясла – 88 лв., такса детски градини – 1194 лв., такса обреден дом 116 лв. и домашен социален 
патронаж – 486 лв., ел. енергия и вода на ползватели и лични осигуровки общински съветници – 
4375 лв., като в т.ч. Медицински център ІІ “Руриком” Русе – 124 лв., ЕТ ”Мелба - Т. Янкова” – 375 
лв., Златка Тодорова – 171 лв., „Черни лом 2008” ЕООД – 2743 лв., Център за спешна медицинска 
помощ - 79 лв., Д-р Таня Христова - 221 лв., общински съветници – 662 лв.

По признак на срочност просрочените вземания се подразделят на дългосрочни – 106054 
лв., като от тях наем земя - 97745 лв. и текущи просрочия - 86298 лв. Текущите просрочени 
вземания от наеми се основават на това, че според сключените договори, срока на плащане на 
наема е 25 число на текущия месец, а наемателите обикновено плащат след тази дата на месеца. 
Сроковете се следят от служители в отдел “Общинска собственост”, след получаване на месечна 
справка от счетоводството за внесените суми от наематели. Предприемат се необходимите 
нормативни мерки, като на длъжниците към общината се пишат писма за задълженията и при 
необходимост се издават заповеди на кмета на общината за прекратяване на договора или по 
съдебен ред се търси вземането. За част от длъжниците на несъбираемите вземания, които имат 
основателни причини за отписване на задължението, изтекъл давностен срок и в случаи, когато 
разходите за събирането им са по-големи от самото задължение, се разглеждат на заседание на 
Общински съвет и се вземат решения за тяхното основателно отписване. Водят се съдебни дела с 
четири сдружения на животновъди от населените места в община Две могили, ползвали мери и 
пасища. 

ІІ. РАЗХОДИ
Изпълнението на разходите за държавни дейности на община Две могили за отчетния 

период са в размер на 2976349 лв. Те включват заплати и осигуровките към тях на служителите в 
общинска администрация, отбрана и сигурност, образование, разходи в подготвителни групи и 
други дейности по образoванието, здравеопазване, социални дейности, субсидии за читалища, 
присъдена издръжка на деца, лекарства на ветерани и военно инвалиди и издръжка на училища, 
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост с. Могилино, Център за настаняване от семеен 
тип за възрастни хора с умствена изостаналост гр. Две могили, Център за обществена подкрепа, 
здравни кабинети.

Към 31.12.2015 г. има просрочени задължения в държавни дейности в размер на 28979 лв., 
основно от горива и съдебни обезщетения и разноски в социалните услуги.

Изпълнението на разходите за местни дейности е 2788928 лв. Тук са включени разходи 
за издръжка на общодържавните служби – общинска администрация и цялостно общински съвет, в 
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сферата на образованието – издръжка на детските градини, ОДК, други дейности по 
образoванието, издръжка детска ясла, ученически столове, здравеопазване, домашен социален 
патронаж, издръжка клуба на пенсионера, издръжка програмите за временна заетост, улично 
осветление, озеленяване, дейности по опазване на околната среда, чистотата на териториите за 
обществено ползване, поддръжка спортни клубове и стадион, радиовъзел, обреден дом, 
снегопочистване, дейности по безопасност на движението и управление на собствеността и др.

Просрочените задължения към 31.12.2015 г. в местните действия са в размер на 1064068 лв. 
По видове разходи се подразделят текущи 1006537 лв. и капиталови разходи – 57531 лв. От общия 
размер на просрочените задължения с местен характер 158756 лв. са на второстепенните 
разпоредители в общината. Само Общината е отчела просрочени задължения в местни дейности – 
905312 лв.. Като текущо задължение е отчетено задължението по Решение № 3/DGJRP/27.04.2015 
г. на Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Правителството 
на Румъния и по писмо на МРРБ – 257146 лв. за възстановяване на средствата по проект 
„Организиране на исторически възстановки от ученици на две трансгранични общини Две могили 
и Кълъраш и презентиране на спектаклите пред обществеността” по програма Трансгранично 
сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г.и Акт № 14 на НАП за установяване на частно 
държавно вземане от 01.06.2015 г. по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” в размер 
на 433691 лв. Ръководство на общината ще предприеме необходимите действия за погасяване на 
задълженията. Остатъка от просрочените задължения са разходи за хранителни продукти, горива, 
капиталови разходи – 57531 лв. и други. 

Според размера на постъпленията от собствени приходи и възстановяването на направените 
разходи по проекти от Управляващите органи към съответните министерства и ведомства ще 
бъдат изплащани и просрочените задължения. 

Общината е дофинансирала държавни дейности за сметка на общински приходи в 
размер на 261721 лв. в т.ч.: за работни заплати, други възнаграждения и осигуровки – 188955 лв., 
обща издръжка – 72766 лв.. Дофинансирани са дейност „Общинска администрация” – 160441 лв. 
за работни заплати и осигуровки към тях; дейност „Целодневни детски градини” – 28313 лв. за 
възнаграждения и осигуровки; дейност „Общообразователни училища” – 5126 лв., в т.ч. за ремонт 
на ОУ с. Баниска – 4901 лв. и за СОУ гр. Две могили от продадено желязо – 225 лв.; дейност 
„Център за настаняване от семеен тип” – 21100 лв. за храна, горива и съдебни разноски; дейност 
„Защитени жилища” – 12433 лв. за храна, горива и компютърна конфигурация; дейност 
„Читалища” – 31239 лв.  банкова комисионна за издаване на гаранция за изпълнение на проект за 
ремонт на Читалището в гр.Две могили по мярка 321 – 10155 лв., 19570 лв. за културни 
мероприятия по кметствата на общината и текущ ремонт на летен театър гр. Две могили – 1514 
лв.; дейност „Програми за временна заетост” – 201 лв., за работни заплати и осигуровки; дейност 
„Разходи за лихви” за просрочени задължения в общината – 2868 лв.

Общото изпълнение на приходната и разходната част по бюджета за 2015 г. на общината  
възлиза на 6 026 998 лв..

Относителният дял на разходите по функции е както следва:
І. Общи държавни служби – 19 %;
ІІ. Отбрана и сигурност – 2 %;
ІІІ. Образование – 34 %;
ІV. Здравеопазване – 2 %;
V. Социално подпомагане – 11 %;
VІ. Жилищно строителство и БКС – 20 %;
VІІ. Почивно дело и култура – 5 %;
VІІІ. Икономически дейности и услуги – 6 %;
ІХ. Разходи некл. в други дейности – 1 %.
Най-голям относителен дял имат разходите за заплати и осигурителни плащания – 48,8 %, 

по параграфи за издръжка – 29 %, следвани от капиталови разходи – 17 %, платени общински 
данъци, общински и държавни такси, наказателни лихви и санкции – 0,6 %. Делът на стипендиите 
и помощите за домакинства по решения на Общински съвет е 1,2 %, субсидии за нефинансови 
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предприятия и организации с нестопанска цел – 3,1 % и за други разходи /лихви по заеми и 
просрочени задължения/ - 0,3 %.

През последните години се наблюдава тенденция на увеличаване на разходите за заплати и 
осигурителни плащания в държавните дейности за сметка на разходите за издръжката.

ІІІ. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Остатъка от предходната 2014 г. е – 684449 лв., в т.ч. от „Разплащателна агенция” – 662713 

лв., от „Кохезионни и структурни фондове” – 6732 лв. и от проект „Еразъм” – 15004 лв.
Банкова наличност в края на периода е 13450 лв., в т.ч. от Разплащателна агенция – 1 лев и 

други средства от Европейския съюз по проект „Еразъм” - 13448 лв.
През отчетния период на 2015 г. са постъпили средства по сметки на Европейския съюз – 

356532 лв. и по сметките на други средства от ЕС /проект „Еразъм”/ - 19598 лв. или общо – 
376130 лв.

През отчетния период са направени разходи по сметките от Европейския съюз за 1025976 
лв. в т.ч.: разходи за възнаграждения по трудови правоотношения, граждански договори за 
управление на проекти и осигуровки към тях – 263264 лв., разходи за храна – 23411 лв., разходи за 
горива – 1414 лв., разходи за материали – 7548 лв., разходи за услуги – 67860 лв., основен ремонт 
по проект „Подобряване общинска пътна мрежа с. Батишница – с. Бъзовец, подмяна водопровод с. 
Бъзовец и по път гр. Две могили, с. Острица, с. Широково, с. Чилнов, с. Баниска и подмяна на 
уличен водопровод с. Чилнов – 480539 лв., основен ремонт по проект „Реконструкция на улична 
мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница – 
181939 лв.. Направени са разходи по проект „Еразъм” в ЦДГ с. Баниска – 21154 лв.

Отчетени са за периода общо приходи и разходи в размер на 1 047 130 лева.

ІV. СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА
През отчетния период по сметки за чужди средства са постъпили суми от ползватели на 

социални услуги в ЦНСТ гр. Две могили и Защитено жилище с. Могилино /плюс/ и /минус/ - 
42315 лева. Същите са държавни такси за издръжка на тези ползватели на социални услуги и са 
преведени в Министерството на труда и социалната политика. По приходен нетен параграф 9310 
„Чужди средства от други лица” са отчетени /минус/ - 44065 лв. Това са постъпили депозити и 
гаранции за участие и изпълнение на договори - 17006 лв. и възстановени такива - 30636 лв.. По 
параграфа са изплатени ренти на собственици на земя в размер на 30435 лв. Остатъкът от 
предходната година по сметката е в размер на 310075 лв., а банковата наличност в края на периода 
е - 266010 лв. 

V. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Инвестиционната програма на община Две могили е приета с Решение № 812 на Общински 

съвет Две могили от 17.02.2015 г. в размер на 1352481 лв.: в т.ч. по източници на финансиране: 
субсидия от Републикански бюджет – 340900 лв., от собствени средства – 47930 лв., от продажби 
на активи – 376638 лв., преходен остатък от 2014 г. – 587013 лв., в т.ч. по Публична 
инвестиционна програма - 554266 лв., ремонт тротоари – 20747 лв. и закупуване на климатици във 
физкултурен салон в СОУ гр. Две могили – 12000 лв. 

Плана за капиталовите разходи по сметките от Европейския съюз са 715280 лева.
След приетата актуализация на капиталовите разходи със Заповед №180 от 31.03.2015 г., 

Заповед № 315/30.04.2015 г., Заповед №384$#1/30.04.2015 г., Заповед №461/30.06.2015 г. на кмета 
на общината, Решение № 954 от 29.09.2015 г на Общински съвет, Заповед № 887/30.10.2015 г., 
Заповед № 1002/01.12.2015 г., Заповед № 1159/30.12.2015 г. на кмета на общината и Решение № 
71./29.01.2016 г. на Общински съвет по функции и параграфи по бюджета, те са в размер на 
1100402 лв. както следва:

- параграф 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 
     930272 лв.

- функция “Образование”                      4901 лв.;
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- функция “Жил.строителство, благоустр.ком.стр-во”         681669 лв.;
- функция “Икономически дейности”       243702 лв.

- параграф 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 
      163282 лв.

- функция “Общи държавни служби”                                  3350 лв.;
- функция “Образование”                       9500 лв.;
- функция “Социално осигуряване и грижи”          40725 лв.;
- функция “Жил.строителство, благоустр.ком.ст-во”               19778 лв.;
- функция “Почивно дело, култура”           89929 лв.
- параграф 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 

4718 лв.
- функция “Образование”                         4358 лв.;
- функция “Общи държавни служби”                                      360 лв.

Капиталови трансфери параграф 5503                         2130 лв.
- функция “Жил.строителство, благоустр.ком.ст-во”                  2130 лв.
Планът за капиталовите разходи, финансирани със средства от Европейския съюз за 2015 г 

е както следва:
Основен ремонт на дълготрайни материални активи   § 5100: 

             662478 лв.
- функция “Икономич. дейности и услуги” мярка 321                480539 лв.;
- функция “Жил.строит., благоустр.ком.ст-во” мярка 322-         181939 лв.
Изпълнението на бюджетните капиталовите разходи за отчетния период на 2015 г. е 1 028 

359 лв. в т.ч.:
Основен ремонт на ДМА §5100 – 927 229 лв.: основен ремонт на ОУ с. Баниска – 4901 лв., 

ремонт тротоари в гр. Две могили – 47175 лв., рехабилитация на ул. ”Дружба” в гр. Две могили – 
78453 лв., реконструкция на градски парк – 549941 лв., рехабилитация четвъртокласна пътна 
мрежа с. Каран Върбовка, местността „Аязмото” – 193957 лв., реконструкция на улична мрежа по 
мярка 322 – 3100 лв. и мярка 321 – 49702 лв., дофинансирана от бюджета.

Придобиване на ДМА § 52-00 – 96412 лв. в т.ч.: изграждане на ІІ етап на 
видеонаблюдение – 2000 лв., преносим компютър в Общинска администрация – 1350 лв., скеле в 
СОУ – 1305 лв., климатици 5 броя в ОДК – 4740 лв., лек автомобил – 5000 лв., мултимедиен 
проектор ЦОП – 834 лв., стълбищен верижен транспортьор в ЦОП – 6780 лв., климатици 6 броя в 
ЦОП – 9517 лв., изграждане на детски площадки в ЦДГ с. Баниска - 4784 лв., кметство с. 
Батишница – 9996 лв. и кметство с. Чилнов – 4998 лв., изграждане на водопроводи и огради на 
гробищни паркове /проектиране и СМР/ в селата Чилнов, Кацелово, К.Върбовка, Широково и 
Острица – 44533 лв., преносим компютър в ЗЖХУИ с.Могилино – 575 лв.

Параграф 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 4718 лв. – 
програмен продукт на СОУ Две могили – 4358 лв. и ЦОП – 360 лв..

Изпълнението на капиталовите разходи на сметките от Европейския съюз за отчетния 
период на 2015 г. е 662478 лв. в т.ч.:

Основен ремонт на ДМА § 5100 със средства от Европейския съюз по мярка 321 и 
мярка 322 „Реконструкция на улична мрежа......”                  662478 лв.

- функция “Икономически дейности и услуги”                  662478 лв.
В т.ч. реконструкция улична мрежа по мярка 321       480539 лв.

реконструкция улична мрежа по мярка 322       181939 лв.

VІ. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
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 
116740 лв., за срок от пет години и 6 % фиксирана годишна лихва за целия период в размер 19846 
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лв. По погасителен план главницата по заема ще се изплаща от м.януари 2015 г., а лихва от м.юни 
2014 г. Изплатената главница за отчетния период е 26432 лв., а изплатената лихва от 20.06.2014 г. 
до 20.12.2014 г. в размер на 4086 лв., а за 2015 г. - 6278 лв. или общо изплатена лихва – 10363 лв. 

Към 31.12.2015 г. общината има дълг в размер на 90308 лв. главница и 9482 лв. лихва.

VІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Нормативна уредба
При изготвянето на годишния финансов отчет сме се съобразява ли с основните счетоводни 

принципи заложени в Закона за счетоводството.
Направените промени намират израз в утвърдените от министъра на финансите с ДДС № 13 

и с ДДС № 14 от 30.12.2013 г., ДДС № 08/16.09.2014 г., Единна бюджетна класификация и нов 
Сметкоплан на бюджетните организации за 2014 г., и в дадените указания по неговото прилагане 
на основание чл.164, ал.1 от Закона за публичните финанси.

Със Заповед № 142/13.03.2015 г. на кмета на общината са утвърдени новите изменения и 
допълнение на Счетоводната политика на общината и нов индивидуален сметкоплан, съгласно 
ДДС№ 14/30.12.2013 г. на МФ. Съобразно това е утвърдена и нова Методология на счетоводното 
отчитане на документите в община Две могили.

Спазена е независимостта на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между 
начален и краен баланс.

Общината е данъчнозадължено лице по Закона за корпоративното подоходно облагане, 
Закона за данък върху доходите на физически лица и Закона за местните данъци и такси.

2. Дълготрайни материални активи
Първоначално дълготрайните материални активи се заприхождават по цена на 

придобиване, съгласно определението дадено в ДДС № 20/2004 г.
Възприет е стойностен праг на същественост в размер на 600 лв. Признаването и 

отчитането като такива се осъществява при спазване на критериите и изискванията, 
регламентирани в т.16 от ДДС № 20/2004 г. и утвърдената счетоводна политика от кмета на 
общината.

Закупените компютърни системи са заведени балансово при спазване прага на 
същественост в размер на 500 лв. и над него.

 За наличните ДМА заведени по счетоводна сметка 2041 ”Компютри и хардуерно 
оборудване” се извърши обезценка на съществуващите до момента стойности по счетоводни 
данни по Заповед на кмета № 924 от 13.11.2015 г. Тези разлики в посока намаление са 
осчетоводени по сметка 7801 “Преоценки на нефинансови дълготрайни активи” на основание 
Заповед на кмета № 1163 от 30.12.2015 г.

При направения анализ на стойността на наличните дълготрайни активи, заведени по 
счетоводни сметки от новата подгрупа 201 „Прилежащи към сгради и съоръжения земи” и 
подгрупа 204 ”Машини, съоръжения, оборудване”, подгрупи 205 ”Транспортни средства”, 206 
”Стопански инвентар”, 207 “ДМА в процес на придобиване”, като на същите бяха запазени 
досегашните им стойности на основание Заповед на кмета на общината № 1165 от 30.12.2015 г.

Направен е основен ремонт на сгради в общината: читалище в гр.Две могили – 228702,61 
лв., читалище в с.Бъзовец – 164956,53 лв., ОУ в с.Баниска – 4901 лв., като със стойността на 
ремонта е увеличена стойността на сградите.

Направен е анализ на активите от група „Други сметки и дейности” и на основание ДДС № 
08/16.09.2014 г. е спазен прага на отчитани на активите по сметки 2202 „Инфраструктурни 
обекти”.

3. Нематериални дълготрайни активи
Община Две могили има придобити програмни продукти, които са признати балансово като 

такива, независимо от стойността им. Отчитането им се извършва по допълнителни указания 
дадени в т.38.2 от ДДС № 20/2004 г.

Водят се по съответните счетоводни сметки, като се запазват досегашните им цени по 
Заповед на кмета на общината № 1165 от 30.12.2015 г.
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В началото на отчетния период по сметка 2101 „Програмни продукти” са заведени активи 
на стойност 5719,56 лв.: в т.ч.: Програма кадастрален план – 2160 лв., програма за движението на 
материални запаси – 1070 лв., софтуер за телефонна централа - 250 лв., програма „АПОН” – 1000 
лв., Програма „Оборотни ведомости” – 192 лв., Програма работни заплати в две поделения – 580 
лв.. Придобит софтуер за управление на зала в СОУ гр. Две могили – 467,56 лв. През отчетната 
2015 г. са придобити програмни продукти в ЦОП – 360,00 лв. и СОУ Две могили – 4358,40 лв. и е 
бракувана програма „Оборотни ведомости” – 192 лв. в общината.

4. Дългосрочни финансови активи
През 2015 г общината е отчела своя дял от 100% в размер на 228000 лв. по метода на 

собствения капитал в общинска фирма “Черни лом - 2008” ЕООД гр.Две могили. Счетоводно това 
е отразено по сметка 5111 “Мажоритарни дялове и акции в предприятията в страната”, взето от 
счетоводния баланс на фирмата за 2014 г. В сроковете на изготвяне на ГФО на общината, 
общинската фирма не е предоставила своя баланс за 2015 г. 

До общинската фирма е изпратено писмо с обратна разписка за потвърждение на дяловото 
участие или актуализиране. До сроковете на представяне на ГФО в общината няма постъпил 
отговор.

Притежаваните миноритарни дялове и акции се оценяват по справедлива стойност, 
отчетени по счетоводна сметка 5114 “Други дялове и акции в предприятията в страната” в размер 
на 205400 лв. в т.ч. от фирма “Водоснабдяване и канализация” ООД – 2% от общия капитал в 
размер на 8040 лв. и 1.19% от общия капитал или 197360 лв. в Многопрофилна болница за активно 
лечение гр.Русе. За това отражение кмета на общината е издал Заповед № 1166 от 30.12.2015 г.

До съответните фирми са написани и изпратени писма за потвърждение или актуализиране 
на дяловото участие. В сроковете за представяне на ГФО са постъпили обратни разписки за 
потвърждение на полученото.

5. Материални запаси
Материалните запаси се оценяват и заприхождават по цена на придобиване и отчитането им 

се извършва съобразно т. 2 от ДДС № 20/2004 г. Изписването на стоково-материалните запаси от 
склада става по метода “първа входяща – първа изходяща”. Наличните материални запаси 
заведени по счетоводните сметки се водят по досегашни цени, съгласно Заповед на кмета № 1167 
от 30.12.2015 г.

6. Разчети
Изготвена е аналитична отчетност на вземанията и задълженията на общината за отчетния 

период. Извършена е инвентаризация на основание Заповед на кмета на общината № 904 от 
10.11.2015 г., като до всеки доставчик и клиент е изпратено писмо със съответното задължение 
или вземане и потвърдително писмо към него. Изготвена е разшифровка на салдата на разчетните 
сметки от оборотната ведомост от група „Бюджет”. Получено е дарение от Сибанк ЕАД по 
банковата сметка на общината на 28.12.2015 г. – 1000 лв. Същото е осчетоводено по сметка 4989 
„Коректив за неусвоени помощи и дарения”.

7. Релизирани курсови разлики
В отчета за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз /ДЕС/ към 

31.12.2015 г. по параграф 3601 „Реализирани курсови разлики от валутни операции” и по 
счетоводна сметка 7392 „Реализирани отрицателни курсови разлики от операции с валута” в 
оборотната ведомост са отразени 38,45 лв. по проект „Еразъм” в ЦДГ с.Баниска.

Друга информация
В края на отчетния период общината има 18 /осемнадесет/ второстепенни разпоредителя, от 

които 9 /девет/ кметства, като две от тях са образувани през м.ноември 2015 г., Средно 
общообразователно училище в гр. Две могили, основно училище с. Баниска, 2 /две/ целодневни 
детски градини, Обединен детски комплекс, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост с. 
Могилино, Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост” гр. 
Две могили, Център за обществена подкрепа гр. Две могили и общинско предприятие 
“Обществено хранене” гр. Две могили. Две от кметствата на селата Острица и Могилино са 
образувани, след провеждането на местни избори м. ноември 2015 г. 
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Спазени са указанията на Министерството на финансите в ДДС № 14 от 30.12.2013 г. за 
въвеждането от 2014 г. нов Сметкоплан на бюджетните организации.

Със заповед на кмета на общината № 142/13.03.2015 г. е утвърдено изменение и 
допълнение на счетоводната политика и Методологията на счетоводната отчетност в общината, 
във връзка с горните указания на Министерството на финансите.

Начислени са приписани приходи и разходи по съответните счетоводни сметки в 
съответствие с т.т. 17.13, 17.15 от ДДС № 20/2004 г.

По счетоводна сметка 5314 “Предоставени дългосрочни заеми и временна финансова 
помощ” е отчетен предоставения заем на общинска фирма “Черни лом 2008 “ ЕООД гр.Две 
могили в размер на 221728 лв. по Решение № 203 от 13.08.2008 г. на ОбС - Две могили. Остатък за 
погасяване – 58050 лв. През отчетния период не са правени погасителни вноски по заема. 

В началото на периода провизираните вземания са в размер на 181866 лв. от наем на 
общинско имущество, наем земя и от клиенти. 

Отчетени са разходи за провизирани вземания в края на година по сметка 4917 “Провизии 
за непублични вземания срещу местни лица” – 116831 лв. от които наеми на общинско имущество 
и наем земя – 114828 лв. и вземания от клиенти – 1973 лв. Несъбрани вземания дължими за 
годината преди отчетната са провизирани 100% - 106054 лв., а несъбрани през отчетната са 
провизирани 50% - 10777 лв. Това намаление се дължи на погасено вземане по договор за наем 
земя  в размер на 143276 лв.

Начислени са просрочени вземания на общината към 31.12.2015 г. в размер на 192352 лева 
по съответните задбалансови сметки в бюджетната оборотна ведомост както следва: 9912 
„Просрочени публични общински вземания” – 4975,25 лв.; 9913 „Просрочени вземания от 
клиенти” – 4375,24 лв., 9915 „Просрочени вземания от концесии и наеми” – 124951,15 лв, 9918 
„Просрочени вземания от заеми” – 58050 лв. 

Осчетоводени са задбалансово по сметка 9923”Просрочени задължения към доставчици” - 
401563 лв., по сметка 9924 „Просрочени задължения към персонал” – 646 лв. и по сметка 9929 
„Други просрочени задължения” – 690838 лв.

В края на годината е извършен анализ на неизползваните отпуски, съгласно т.19.7 от ДДС 
20/2004 г. на МФ и начисляването им като разходи за провизии на персонала по съответните 
счетоводни сметки.

Във връзка т. 24.2 от ДДС 20/2004 г. община Две могили оповестява свързани лица: 
общинска фирма “Черни лом 2008” ЕООД гр. Две могили, адрес ул.”Цар Симеон” 26. Общината 
участва 100 % в капитала на дружеството.

По отношение на т.24.3 от ДДС 20/2004 г. общината оповестява свързани лица – 
организации с нестопанска цел следната информация:

1. Читалище гр. Две могили – преведена субсидия 54140 лв.
2. Читалище с. Широково – преведена субсидия   6940 лв.
3. Читалище с. Батишница – преведена субсидия   7140 лв.
4. Читалище с. Бъзовец – преведена субсидия   7910 лв.
5. Читалище с. Баниска – преведена субсидия   7439 лв.
6. Читалище с. Чилнов – преведена субсидия   6940 лв.
7. Читалище с. Острица – преведена субсидия   6940 лв.
8. Читалище с. Каран Върбовка – преведена субсидия             10190 лв.
9. Читалище с. Кацелово – преведена субсидия               9515 лв.
10. Читалище с. Могилино – преведена субсидия   6940 лв.
11. Читалище с. Помен – преведена субсидия   7090 лв.
12.  “Футболен клуб” гр.Две могили – преведена субсидия-      47500 лв.
13. “Обединен спортен клуб по тенис на маса, плуване, бадмингтон, петанка” гр. Две 

могили  - 3600 лв.
14.  Спортен клуб „Динамо” Две могили    -     0 лв.
15. “Местна инициативна група” община Две могили, Борово, Иваново
16. “Местна инициативна група” община Две могили, Иваново
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17.  Регионално сдружение за управление на отпадъци „ЯНТРА-ЛОМ 2008”, 7100 гр.Бяла, 
пл.”Екзарх Йосиф І” №3, год. целева вноска                         - 2000 лева

Спазени са взаимовръзките между счетоводните сметки и параграфите от ЕБК и там, където 
има малки разлики се дават обяснения. 

Инвентаризация на активите и пасивите в общината бе извършена на основание Заповед № 
903, 904 от 31.10.2015 г. на кмета на общината. Съставени за опис-протоколи за негодните за 
употреба и морално остарели активи и фактическото им бракуване, които са утвърдени от кмета 
на общината. Резултатите от проведената инвентаризация са осчетоводени по съответните 
счетоводни сметки и утвърдени със Заповед № 1164 от 30.12.2015 г. на кмета на общината. 
Изготвени и изпратени са потвърдителни писма до доставчици и клиенти за вземанията и 
задълженията в края на периода. Изготвена е справка за вида и състоянието на съдебните дела в 
община Две могили към 31.12.2015 г. 

Приложения към настоящата обяснителна записка:
1. Счетоводна политика – 1 бр.;
2. План за документооборота на счетоводните документи – 1бр.;
3. Методология на счетоводното отчитане на документите – 1 бр.;
4. Индивидуален сметкоплан – 1 бр.;
5. Заповеди на кмета на общината: № 472#1/30.05.2014 г., № 142/13.03.2015 г., № 

903/10.11.2015 г.; № 904/10.11.2015 г.; № 924/13.11.2015 г.; № 1163/30.12.2015 г.; № 
1164/30.12.2015 г.; № 1165/30.12.2015 г., № 1166/30.12.2015 г., № 1167/30.12.2015 г.;

6. Справка за аналитичната отчетност на краткосрочните вземания и задължения към 
31.12.2015 г. на община Две могили.

БОЖИДАР БОРИСОВ:
 Кмет на община Две могили

Изготвил:
Цветанка Радушева – гл. счетоводител


