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

ПРОТОКОЛ
№ 56
Днес, на 19.06.2015 г. от 10.00 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.
7. Теодор Атанасов Андреев – член.
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни
пречки, единодушно приехме следния дневен ред:
1. Разглеждане на Доклад от Николай Христов с вх. № 202/22.05.2015 г., относно:
Изпълнението на бюджета, сметки за средства от Европейския съюз, други сметки и
дейности и състоянието на общинския дълг за периода - 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. на
община Две могили
2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 213/12.06.2015 г.,
относно: Приемане на промени по бюджета на Община Две могили за 2015 г.
3. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. №
223/17.06.2015 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Николина
Иванова Йорданова, живееща в село Кацелово, на улица „Трети март” № 85.
4. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. №
226/18.06.2015 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Шенай
Басриева Юмерова, живееща в село Чилнов за раждане на второ дете – Гюней Орханов
Юсеинов.
По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Представен ни е
отчет за изпълнението на бюджета, сметки за средства от Европейския съюз, други сметки
и дейности и състоянието на общинския дълг за периода - 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. на
община Две могили. Бюджетът на община Две могили за 2014 г. бе приет с Решение №570
взето на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол №35/12.02.2014 г. в размер
на 5421840 лева. През отчетния период са извършвани промени и в края на периода
бюджетът е в размер на 5 977 905 лева. Изпълнението на приходи с държавен характер е в
размер на 2835950 лева в т.ч.: обща субсидия по параграф §3111 – 2533959 лева; целеви
трансфери §3118 – 2000 лева, по параграф 3128 “Трансфери” – 223737 лева, §61-01
„Получени трансфери” – 83577 лева, като за избори за членове на Европейски парламент и
парламентарни избори – 34217 лева и от МОН – 49360 лева, § 61-05 “Трансфери от МТСП
по програми за осигуряване на заетост” са постъпили средства в размер на 81876 лева.
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/ – 7302 лева.
Наличните средства в банка в края на отчетния период за държавни дейности са
/минус/ - 90839 лева, като в приходен параграф 9507 “Налични средства в лева по сметки”
са отчетени /минус/ - 207025 лв. и преходен остатък от предходната година – 116186 лв.
Изпълнението на приходите с местен характер са в размер на 3141955 лева, като
постъпленията от имуществени данъци е в размер на 500122 лв, или 100,3% т.ч.: данък
върху недвижимите имоти – 121324 лв – 102,8% изпълнение, данък върху превозните
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средства – 162673 или 95,7% годишно изпълнение, данък при придобиване на
имущество по дарения и възмезден начин – 208401 лева, 102,7% изпълнение,
туристическия данък също е преизпълнен.
Изпълнението на неданъчните приходи в размер на 1085732 лева е 79% от
годишния бюджет т.ч.: приходи и доходи от собственост – 197712 лева – 43% изпълнение.
Приходи от продажби на услуги и продукция /нетен/ параграф са постъпили – 12251 лева
с изпълнение 111%, приходи от наеми на имущество – 31298 лева – 104% изпълнение.
С най-голямо неизпълнение са приходите от наеми на земя – 36%, като с
наемателите на мери и пасища са заведени съдебни искове за неиздължен наем от минали
години.
Постъпилите приходи от общински такси са 633648 лева с 104% изпълнение.
В самата група “общински такси” с най- голям дял е такса битови отпадъци - 382118 лева
с 107% изпълнение, такса ползване на детски градини – 59776 лева със 100% изпълнение,
детски ясли – 6769 лева със 103% изпълнение, такси за домашен социален патронаж –
83864 лева със 100% изпълнение, такса за ползване на пазари, панаири, тротоари и
тържища – 4940 лева със 101% изпълнение, такса технически услуги – 12286 лева с 97%
изпълнение, такса административни услуги – 34668 лева със 102% изпълнение, такса
гробни места – 6811 лева със 105% изпълнение, и други общински такси – 42410 лева, със
101% изпълнение. Преизпълнението тук се дължи на подобрената организация за
събиране на таксите за вход в пещера „Орлова чука”.
Постъпленията от продажби на нефинансови активи са 180720 лева, със 107%
изпълнение: приходи от продажба на земя – 74579 лева с изпълнение 120%, приходи от
продажба на сгради – 78178 лева. Получени са приходи от концесии в размер на 6673 лева.
Получени са помощи и дарения – 1110 лева, приходи от лихви от забавени
плащания– 41039 лева.
Постъпила е изравнителна субсидия 566000 лева: в т.ч. субсидия за зимно
снегопочистване І и ІІ транш – 45000 лева и средства за борба с комарите – 9110 лева
По приходен параграф 61-00 “Трансфери” са постъпили – 1226747 лева : в т.ч. 6101
“Получени трансфери” са отчетени – 1386805 лв от Обществена трапезария – 17075 лева и
зимно снегопочистване и поддържане на третокласна пътна мрежа – 6573 лева, от
ДФ”Земеделие”-Разплащателна агенция – 1363157 лева. По параграф 6102 „Предоставени
трансфери” – 160058 лева по проект „Красива България”, общинско съфинансиране.
По параграф 6200 „Трансфери между бюджетни сметки и средства от Европейския
съюз” са постъпили /минус/ - 1370594 лева, като по § 62-01 са от Разплащателна агенция в
бюджета на общината по мярка 321 и 322 – 5777294 лева, по параграф 62-02 отчетени
непризнати разходи по проекти /минус/ - 7437 лева: Оперативна програма
Административен капацитет – 6423 лева, проект „Помощ в дома – 893 лева и проект
„Личен асистент”-121 лев и възстановени трансфери от ДФ”Земеделие” – Разплащателна
агенция /минус/ - 4709471 лева в Сметки за средства от Европейския съюз”. Също така
възстановени от общината неправилно преведените средства към Разплащателна агенция
– 2430979 лева, като с тези средства се завишават оборотите по параграф 6202 в бюджета
и са отчетени 7147888 лева.
Постъпили са от ПУДООС по §6400 „трансфери от държавни предприятия”
средства по бюджетите на кметствата Чилнов и Помен за изграждане на детски площадки
в размер на 14581 лева.
По приходен параграф 7600 “Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки
и сметки за средства от Европейския съюз” са отчетени 3527 лева, по ОПРЧР – /минус/
17571 лева, РА /минус/ - 21232 лева и по ОПАК – 42330 лева.
Възстановяването на безлихвеният заем от ПУДООС е отчетен в параграф 7800 в
размер на /минус/ - 10312 лв по погасителен план.
Погасен е безлихвения заем на общинска фирма „Черни лом-2008” ЕООД в размер
на 40000 лева по параграф 7200.
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Общината е получила и отчела па параграф 8300 „Заеми от други институции” от
Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници дългосрочен заем за
финансовото участие в проект „Красива България” – 116740 лева.
По приходен параграф 88-03 „Средства на разпореждане” е отчетен остатъка по
Оперативна програма „Коменски” и „Еразъм” в целодневните детски градини – 7974
лева.
В приходен параграф 93-36 “Друго финансиране” са отчетени средства /минус/–
83498 лева, 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 са /минус/ 581183 лв, от
преходен остатък от 2013 г. /плюс/- 15042 лева, наличност по банкова сметка /минус/ –
596225, като от тях 554272 лева са преведени от Министерството на финансите за
Публична инвестиционна програма и 20747 лева са целеви средства за капиталови разходи
за ремонт на тротоари..
Изпълнението на разходите за държавни дейности на община Две могили за
отчетния период са в размер на 2835950 лева, а на разходите от местен характер –
2 891 891 лева.
Просрочените задължения към 31.12.2014 г. в местни дейности са 275719 лв.
Инвестиционната програма на община Две могили е приета с Решение №570 на
Общински съвет Две могили от 12.02.2014 г в размер на 6 014 057 лева, като бюджетните
капиталови разходи са 610659 лева: в т.ч. по източници на финансиране: субсидия от
Републикански бюджет – 317300 лева, от собствени средства – 47073 лева, от продажби на
активи – 80286 лева и заем – 166000 лева
Плана за капиталовите разходи по сметките от Европейския съюз са 5083927 лева.
След приетата актуализация с Решение №698 от 22.08.2014 г. на Общински съвет
Две могили, капиталовите разходи по функции и параграфи по бюджета са както следва:
- параграф 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи -1812331 лева
- параграф 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 150853 лева
Капиталови трансфери параграф 5503
2130 лева
Плана за капиталовите разходи, финансирани със средства от Европейския съюз за
2014 г са както следва:
Основен ремонт на дълготрайни материални активи §5100:
5065687 лева
Придобиване на дълготрайни материални активи със средства от Европейския
съюз в §52-00:
18240 лева
Изпълнението на бюджетните капиталовите разходи за отчетната 2014 г. е
1341646 лева в т.ч.:
Към 31.12.2014 година общината има дълг в размер на 116740 лева главница и
15759,84 лихва.
Предлагам ви да приемем представеният ни отчет за изпълнението на бюджета на
Община Две могили.
Разисквания по първа точка не бяха направени.
По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям: На основание чл. 94,
ал. 2, т. 8 от ЗПФ с приемането на бюджета на Общината за 2015 г. бе приет индикативен
годишен разчет за сметките за средствата от ЕС за 2015 г. През изминалия период
настъпиха някои промени при финансирането на проекти със средства от Европейския
съюз, които следва да намерят отражение в индикативен годишен разчет. Предвижда се
проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез
въвеждане на целодневна организация на учебния процес” да се финансира до края на
юни, а не както бе първоначално обявено до края на годината. Проект „Подкрепа за
достоен живот” започна да действа от м.май, а не както бе първоначално планирано от м.
януари. Предвиден е план по отчетна група Други средства от Европейския съюз, за
проект по програма Еразъм + на ЦДГ „Първи юни” с. Баниска. Във връзка с новите
изисквания за счетоводното отчитане на трансферите сме направили промени Програмата
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за развитие на селските райони, проект по мярка 226. Промените са в размер на 1 007 775
лева. Предлагам да подкрепим предложението.
Разисквания по втора точка не бяха направени.
По трета точка от дневния ред докладва Велико Великов: Става въпрос за
лежащо болна жена, която живее със съпруга си и сина си, които също са инвалиди.
Предлагам да и отпуснем еднократна помощ в размер на 200 лева.
Разисквания по трета точка не бяха направени.
По четвърта точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Всички
необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са представени в срок.
Сумата, която се полага в случая е 250 лева за раждане на второ дете.
Разисквания по четвърта точка не бяха направени.
След приключване на разискванията, комисията прие следните

С Т А Н О В И Щ А:
1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Доклад от Николай Христов с вх.
№ 202/22.05.2015 г., относно: Изпълнението на бюджета, сметки за средства от
Европейския съюз, други сметки и дейности и състоянието на общинския дълг за периода
- 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. на община Две могили
2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Николай
Христов с вх. № 213/12.06.2015 г., относно: Приемане на промени по бюджета на Община
Две могили за 2015 г.
3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната
еднократна финансова помощ на Николина Иванова Йорданова в размер на 200 лева.
4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната
еднократна финансова помощ на Шенай Басриева Юмерова за раждане на второ дете в
размер на 250 лева.
Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 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)

7. ………………......…..
(Теодор Ат. Андреев)

Председател на комисията:
______________ (Т. Василева)
Секретар на комисията:

_____________ (М. Адям)

