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

ПРОТОКОЛ
№ 39
Днес, на 05.02.2014 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.
Отсъства: Теодор Атанасов Андреев – член.
В работата на Комисията участие взе 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 Докладна записка от Николай Христов с вх. № 47/23.01.2014 г., относно:
Приемане бюджета на Община Две могили за 2014 г.
По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Постъпила е Докладна записка,
относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2014 г. Настоящият проектобюджет е
разработен съобразно новата нормативна уредба, а именно: Закон за публичните финанси, който
отменя до сега действащите Закон за устройството на държавния бюджет и Закона за общинските
бюджети. Проектът за бюджет е балансиран при осъществен анализ на приходите за 2014г. и разчет на
разходите, съгласно приоритетите, заложени в програмата за управление и стратегическия план за
развитие на общината. Основните принципи и приоритети при разработване на бюджет 2014 са
запазване на данъчните ставки на имуществените данъци, като се акцентира върху мерки за
увеличаване на събираемостта им; средносрочната бюджетна прогноза на общината за 2014-2016 г.;
разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от
държавата дейности; разплащане на просрочените задължения от 2013 г. Проекто-бюджетът за 2014 г.
на Община Две могили възлиза на 5 421 840 лева, което е 107,06 % спрямо първоначалния бюджет за
2013 г. и 106,69 % спрямо отчета за 2013 г. По приходната част на бюджет 2014 г. приходите с
държавен характер са в размер на 2 509 233 лева и включват обща допълваща субсидия 2 407 340 лева,
временно съхранявани средства по проект по ОПРЧР на МОН „Подобряване качеството на
образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”,
собствени приходи на училищата и преходен остатък. Общо приходи за финаниране на местни
дейности 2 912 607 лева, от които взаимоотношения с ценралния бюджет – обща изравнителна
субсидия 521 000 лева; субсидия за зимно поддържане и снегопочистване 45 000 лева; субсидия за
капиталови разходи 132 500 лева; субсидия за ремонт на общинска пътна мрежа 184 800 лева; приходи
с общински характер – данъчни приходи 501 230 лева; приходи и доходи от собственост 473 740 лева;
общински такси 578 700 лева; глоби, санкции,наказателни лихви 33 500 лева; др.неданъчни приходи 15
000 лева; постъпления от продажба на имущество и концесии 133 000 лева; предоставени/възстановени
заеми по извънб.сметка по ОП 46 243 лева; възстановена временна финансова помощ 98 050 лева;
върнати заеми ПУДООС 10 311 лева; получен заем от банка 166 000 лева; отчисления по чл. 60,ал. 2 и
чл. 64, ал. 1 от ЗУО 89 415 лева; преходен остатък от 2013 година 15 042 лева. В частта на приходите за
финансиране на дейности с общински характер се предвиждат постъпленията от Взаимоотношения с
Централния бюджет, обща изравнителна субсидия /521 000 лева/ и субсидия за зимно снегопочистване
/45 000 лева/ – на нивото от 2013 г., целева субсидия за капиталови разходи 132 500 лева и за ремонт на
общинска пътна мрежа 184 800 лева, утвърдени със ЗДБРБ за 2014 г. Приходи с общински характер са
и имуществени данъци, както и постъпленията от операции с общинско имущество /наеми, продажби и
концесии/, общински такси, глоби, лихви и други неданъчни приходи, внесен данък от стопанска
дейност, получени текущи трансфери по международни програми /ТГС-възстановки/, получени и
предоставени трансфери от и за извънбюджетната сметка; Операциите с финансови активи –
възстановен заем от Черни лом, Получен заем от банкова институция, възстановен заем ПУДООС,
вноска в РИОСВ и преходния остатък. През тази година приключва изплащането на безлихвения заем
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за сметосъбирачна техника и кофи за смет към ПУДООС. Промениха се размерите на таксите за
детски градини, детски ясли, а приходите от предоставени социални услуги ще се увеличат с новата
услуга „Помощ в дома, отчитаме и намалението на такса битови отпадъци, съгласно промените в
нормативната уредба. При планирането на разходите на държавно-делегираните дейности се спазват
стандартите, определени с Решение на МС на Република България № 658/31.10.2013 г. за изменение на
Решение №249/2013г. Стойностните показатели имат минимално завишаване в сравнение с 2013 г.,
поради промана на МРЗ през 2014 г. Основен дял на дейностите, финансирани от държавата се пада на
образованието – 55 %. При планирането на бюджета за местните дейности е извършена оценка на
общото финансово състояние на общината, като е проследена тенденцията за последните три години.
На първо място ще бъдат разплатени просрочените задължения на общината от 2013 г. и ще се стреми
към стабилност на средата, в която се работи за достигане на поставените цели. В рамките на
собствените приходи се финансират следните общински дейности – издръжка общинска
администрация, възнаграждения и издръжка на Общински съвет, издръжка на деца в детски градини,
възнаграждения и издръжка на Общински детски комплекс, режийни разноски за ученическо столово
хранене, издръжка на деца в детски ясли, Домашен социален патронаж, Клубове на пенсионера и
инвалида, улично осветление, озеленяване и поддържане на паркове и градини, поддържане на
чистотата, субсидии за спорт, изпълнение на културния и спортен календар през 2014 г., Обредна
дейност, Туризъм, текущи ремонти , капиталови разходи , лихви по нов дълг и други. Също така са
предвидени средства за финансиране на проекти по оперативните програми, до възстановяването им от
съответния Управляващ орган. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности са
предвидени 252 820 лева. С бюджет 2014 г. е предвидено да се дофинансират следните дейности:
общинска администрация поради намаляване размера на държавното финансиране, численост на
персонала за сметка на общински приходи, пенсиониране на служители; други дейности по
образованието; целодневни детски градини – недостиг за заплати и обезщетения при пенсиониране;
читалища – за осигуряване на средства по културния календар на общината, за банкова гаранция по
Проект, за обезщетение при пенсиониране, за капиталови разходи. Инвестиционната програма по
източници на финансиране възлиза на 610 659 лева, от които: целева субсидия 132 500 лева; целева
субсидия за общинска пътна мрежа 184 800 лева; от продажби на нефинансови активи 80 286 лева; от
собствени приходи 14 500 лева; от делегирани бюджети 30 443 лева; от такса битови отпадъци 2 130
лева; от заем 166 000 лева. Инвестиционната програма по обекти е както следва: основен ремонт 485
051 лева; придобиване на ДМА 123 478 лева; капиталови трансфери 11 540 лева. Предлагам ви да
приемем предложеният ни проект на решение.
Разисквания по първа точка не бяха направени.

След приключване на разискванията, комисията прие следното

С Т А Н О В И Щ Е:
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” и 2 (два) гласа „против” приема Докладна записка от
Николай Христов с вх. № 47/23.01.2014 г., относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2014
г.

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа.
Подписали протокола:
1. ……………….......…
(Татяна Д. Василева)

4. ………………….......
(Велико Д. Великов)

2. …………………......
(Микерям К. Адям)

5. ………………......…
(Боян С. Иванов)

3. ………………….........
(Невена Д. Георгиева)

6. ………………......…..
(Светлозар М. Донев)

Председател на комисията:
______________ (Т. Василева)
Секретар на комисията:
_____________ (М. Адям)

