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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 25 

 

Днес, на 08.02.2013 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. 

7. 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 Отчет от Николай Христов с вх. № 41/07.02.2013 г., относно: 

Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския 

дълг за на 2012 година на община Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 42/07.02.2013 г., 

относно: Приемане на бюджета на Община Две могили за 2013 година. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 43/07.02.2013 г., 

относно: Изплатени командировъчни пари на кмета на общината и Председателя на 

Общински съвет Две могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 58/14.02.2013 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Азиме Вейселова Галибова, живееща 

в град Две могили за раждане на първо дете – Фулйа Галибова Галибова. 

По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Отчетът относно 

изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския 

дълг за на 2012 година на община Две могили бе разгледан на заседанието на Комисията по 

„Бюджет и финнаси”. Общият размер на бюджета на Община Две могили за 2012 година 

достигна размер от 5 404 710 лева по план и 4 994 515 лева по отчет.  

Планът на приходите с държавен характер е 2 677 899 лева, а изпълнението е 2 541 412 

лева или 94.9 % от годишния план. Получени са приходи от наем на земи на ОУ „Христо 

Ботев” село Баниска в размер на 7 940 лева, като с тях е платен съответния данък по Закона за 

корпоративното подоходно облагане. 

Планът на приходите с общински характер е 2 726 811 лева, а изпълнението 2 094 544 

лева или 76.81 % спрямо годишния план. Постъпленията от имуществени данъци са в размер 

на 473 790 лева или 101.40 % спрямо годишния план. 

Неданъчните приходи представляват, приходи и доходи от собственост – продажби, 

наеми, дивиденти, услуги, такси, глоби и други приходи с изпълнение 996 390 лева или 69.70 

% от годишния план.  

Постъпила е изравнителна субсидия в размер на 598 600 лева: в т.ч. субсидия за зимно 

снегопочистване І транш – 24 975 лева и ІІ транш – 8 325 лева; субсидия за капиталови 

разходи от Републиканския бюджет – 190 499 лева. 

По Решение на Общински съвет са предоставени временни безлихвени заеми за 

финансиране реализацията на проекти в размер на 215 597 лева, а са възстановени такива в 

размер на 241 981 лева. 
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Погасени са 118 113 лева заем към СИБАНК Русе и 61 810 лева към безлихвения заем по 

ПУДООС. На основание Закона за управление на отпадъците са преведени 76 871 лева за 

очисления за РИОСВ.  

Направените разходи за държавни дейности на община Две могили за отчетния период 

са в размер на 2 541 412 лева или 94.90 % от годишния план.  

 Към 31.12.2012 г. има просрочени задължения в държавни дейности в размер на 60 160 

лева, основно от горива и хранителни продукти. 

 Изпълнението на разходите за местни дейности е 1 822 985 лева, представляващи 75.93 

% от годишния план. Тук са включени разходи за издръжка на общодържавните служби – 

общинска администрация и цялостно общински съвет, в 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 31.12.2012 г. в местни дейности са 434 401 лева. От 

размера на просрочените задължения 198 838 лева са на второстепенните разпоредители в 

общината.  

Общината е дофинансирала държавни дейности за сметка на общински приходи в 

размер на 271 559 лева в т.ч.: по дейности “Общинска администрация” – работни заплати, 

други възнаграждения и осигуровки – 90 123 лева, “Отбрана и сигурност” - КООРС – 33 133 

лева, “Целодневни детски градини“ – 27 410 лева., училища – 1 520 лева, “Извън училищни 

дейности” - ОДК” – 24 098 лева, “Други дейности по образованието” – 16 660 лева,“Център за 

настаняване от семеен тип” – 36 790 лева, Програма Временна заетост – 993 лева, Защитено 

жилище – 20 342 лева, Читалища – 20 490 лева. 

 Относителният дял на разходите по функции е както следва: Общи държавни служби – 

21 %, Отбрана и сигурност – 7 %, Образование – 35 %, Здравеопазване – 2 %, Социално 

подпомагане – 10 %, Жилищно строителство и БКС – 12 %, Почивно дело и култура – 7 %, 

Икономически дейности и услуги – 5 %, Разходи некл. в други дейности – 1 %. 

Инвестиционната програма на община Две могили за 2012 година е в размер на 507 516 

лева, в т.ч. по източници на финансиране, субсидия от Републикански бюджет – 190 500 лева, 

от собствени средства – 68 803 лева и от продажби на активи – 248 213 лева. 

Изпълнението на капиталовите разходи е в размер на 310 026 лева и е както следва: за 

основен ремонт в размер на 241 577 лева, Придобиване на ДМА в размер на 66 449 лева, 

Капиталови трансфери в размер на 2 000 лева. 

 Към края на 2012 година Община Две могили остана с общински дълг безлихвен заем 

от ПУДООС в размер на 72 181 лева. 

 Предлагам ви да приемем така представения отчет без забележки. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Предложеният проект за 

бюджет на Община Две могили за 2013 година е разработен в условията на продължаваща 

финансова и икономическа криза, в съответствие с изискванията на действащите законови и 

подзаконови нормативни актове и отразява намеренията на общината за провежданата 

финансова политика през 2013 г.  

Проекто-бюджетът за 2013 г. на Община Две могили възлиза на 5 064 061 лева което е 

101.4 % спрямо първоначалния бюджет за 2012 г. и 109.2 % спрямо отчета за 2012 г. 

Тъй като бюджетът бе и обществено обсъждан, освен това бе разгледан и обстойно 

обсъден от всички комисии в Общинския съвет аз ще изразя само становището на нашата 

комисия. След като разгледахме проекто – бюджетът на Община Две могили за 2013 година, 

комисията излезе със становище той да бъде приет със следните забележки:  

1. Да се отпуснат допълнително в частта второстепенни разпоредители Кметство село 

Батишница сумата от 5 000 лева. 

2. Тъй като на заседанието на комисията присъстваха и представители на 

медицинските работници в Община Две могили, които имаха молба за увеличаване на 



 3 
възнагражденията им нека да се намери вариант за тяхното увеличение. В момента 

медицинските работници работят за твърде ниско възнаграждение, което не отговаря на 

образованието им и на отговорната им работа. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Постъпила е докладна 

записка, относно изплатени командировъчни пари на кмета на общината и на председателя на 

общинския съвет. От нея се вижда, че за периода от 01.07.2012 г до 31.12.2012 година на 

Кмета на Общината са изплатени командировъчни пари в размер на 210 лева, а на 

Председателя на Общинския съвет – в размер на 20 лева. Предлагам ви да приемем 

предложеният ни проект за бюджет. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Велико Великов: Въпросната докладна 

записка касае отпускането на еднократна финансова помощ на г-жа Галибова за раждане на 

първо дете. Всички необходими документи са подадени в срок и са пълни, поради което ви 

предлагам на г-жа Галибова да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 

200 лева. 

Разисквания по четвъртаточка 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 Отчет от Николай Христов с вх. № 

41/07.02.2013 г., относно: Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и 

състоянието на общинския дълг за на 2012 година на община Две могили. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема предложеният проект за бюджет на 

Община Две могили за 2013 година. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” утвърждава Изплатени командировъчни пари 

на кмета на общината и Председателя на Общински съвет Две могили. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ на Азиме Вейселова Галибова в размер на 200 лева за раждане на първо 

дете.  
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 часа. 
  

Подписали протокола: 
 

 

1. ……………….......…  2. …………………......  3. …………………......... 
                          (Татяна Д. Василева)                            (Микерям К. Адям)                             (Невена Д. Георгиева)            

 

 

4. ………………….......  5. ………………......…  6. ………………......….. 
                          (Велико Д. Великов)            (Боян С. Иванов)        (Светлозар М. Донев) 

 

 

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

 

 

Председател на комисията: 
        

 

______________ (Т. Василева) 
 

Секретар   на   комисията: 
        

 

_____________ (М. Адям) 


