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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И 

СТРОИТЕЛСТВО, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА 

ПОЛИТИКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 
 

П Р О Т О К О Л  

№ 65 
Днес, на 09.02.2015 г. от 8.30 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 

стая № 2, се проведе заседание на постоянната комисия по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”, на което присъстваха: 

1. Пламен Петков Лашев – председател. 
2. Айдън Сабриев Карамехмедов – секретар. 

 3. Стефка Райкова Пенчева – член. 
4. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
5. Байчо Петров Георгиев – член. 
6. Татяна Димитрова Василева – член. 
7. Боян Симеонов Иванов – член. 

 В работата на Комисията участие взеха Марийка Андреева – Директор Дирекция 
„ФСД и управление на собствеността”, Росица Димитрова – Гл. Експерт „Бюджет”, Яна 
Кънчева – мл. Експерт от Областна администрация град Русе. 

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. № 41/27.01.2015 г., 
относно: : Приемане бюджета на Община Две могили за 2015 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 44/03.02.2015 г., 
относно: Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 
2014 година. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Бюджетът е внесен в 
срок и нашата комисия го разглежда в срок. В тази връзка правя следния коментар: 

1. Прави впечатление, че приходите от държавен характер са с близо 1 000 000 лева 
по-малко от тези с местен. Това е така, защото се предвиждат приходи от продажба на 
общинско имущество с повече от 50 % спрямо изпълнението за 2014 г., което е 
смущаващо. 

2. Приходите от държавен характер са с 178 000 лева в повече за 2015 г., спрямо 
тези за 2014 г., което облекчава възможностите за изпълнение на бюджета. Предвижда се 
повече приходи от трансфер за зимно помистване и целева субсидия за капиталови 
разходи (7 % повече), което е много добре. 

3. Като цяло се предвиждат за 2015 година приходи с 877 000 лева в повече от 
предвиденото за 2014 година (16 %) или с 3222 000 лева в повече от изпълнението за 2014 
г. (5 %). От тези приходи, както вече казах само 178 000 лева са от държавно финансиране 
– какво означава това – повече местни приходи, за които трябва обяснение откъде могат 
да дойдат. 

4. Добре е да се направи анализ за съотношението на данъчни – неданъчни 
приходи, а то е 29 % (503 120 лева – 1 707 480 лева). Според мен е нисък процента, за да 
се върже бюджета – или трябва да се вдигат данъците, или да се търсят източници на 
други приходи. Очевидно е, че това управление на Общината води социална политика и 
ще предвиди други приходи. Затова се предвижда и продажбата на общинско имущество 
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за 512 000 лева. Според мен неправилно се структурират приходите – данъчни приходи 
503 120 лева, приходи от продажба на имущество 512 000 лева? 

Какво налага този анализ – в раздел приходи, за да се върже бюджета се разчита на 
продажби на имущество, което само по себе си запазва социалната насоченост на 
управлението, но е неправилно от икономическа гледна точка. Дори да продадем 
общинско имущество в такъв размер и получим такива приходи това е паразитно и 
неправилно, защото например догодина как ще се върже бюджета? 

Ето защо приходите, според мен са трудно осъществими и в тази си част аз 
бюджета не мога да го приема. 

По разходната част ще кажа: 
1. По частта финансиране на държавните дейности сега е по-лесно, защото 

приходите от държавен характер са със 7 % повече от тези за 2014 година. Това налага 
мисълта, че този резерв може да се използва по два начина – да се увеличат трудовите 
възнаграждения на администрацията с повече от увеличеното по праговете, или част от 
тези средства да се прехвърлят за финансиране на възнаграждения за заплати на 
служители финансирани от местни дейности. При втория случай може да се получи 
спестяване на средства, които да се използват за дейности с местно значение, за които 
липсва финансиране, а такива има. 

2. По частта финансиране на местни дейности за 2015 година се предвижда да се 
направят разходи с 632 000 лева в повече от първоначалния план за 2014 г. (13 %) и с 
400 000 ленва в повече от отчета за 2014 г. (5.5 %). Според мен това е добре, но тези 
разходи не са добре структурирани. Трябва по-предпазливо да се предвижда такова 
увеличение, защото всичко зависи от приходите. 

3. Искам да направя следното сравнение потвърждаващо моят анализ – данъчни 
приходи за 2015 г. – 503 120 лева-предвиден разход само за жилищно строителство и БКС 
558 637 лева. Какво означава това – вместо да се търсят възможности за оптимизиране на 
разходите се предвиждат кухи вредства от продажба на Общинско имущество. 

4. По инвестиционната програма – като цяло аз я приемам със дейностите заложени 
в нея. Какво прави впечатление, обаче: За да се изпълни програмата са необходими 
собствени приходи от продажби за 429 440 лева. Това дали е осъществимо въобще?  В 
частта получени средства по програми на ЕС се предвиждат 662 478 лева или това са 
точно толкова колкото по проектите по мярка 321 и 322 спечелени от предишното 
управление на Общината. В разходната част на бюджета се предвиждат средства цитирам 
за: необходимостта от осигуряване на ресурс за изпълнение на проекти по Оперативни 
програми, а в същото време в инвестиционната програма не очакваме такива постъпления 
въобще. 

С направените забележки в частта си разходи предложения бюджет аз ще приема. 
Катя цяло не приемам предложения бюджет за 2015 г., защото считам че е 

направен така, че да се балансират приходите с разходите на книга. Според мен приходите 
са неосъществими в този размер и затова съм против. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: Колегата Лашев е прав, че в частта от приходите в бюджета, за 
да се балансира са предвидени доста големи приходи от продажба на общинско 
имущество. Това, според мен е трудно изпълнимо и в края на 2015 година пак ще имаме 
неизпълнени разходи, т.е. бюджетът, който се предлага няма да бъде изпълнен. Аз, обаче 
ще го приема, той е изготвен от администрацията и предложен от кмета на общината. 
Нека се опита да го изпълни. 

2. Татяна Василева: Приемам бюджета във вида, в който е предложен, защото 
отговорността за изпълнението му е на вносителя. Имам въпрос към предложената 
инвестиционна праграма – не са ли завишени предложените разходи за гробищните 
паркове в селата от Общината? 

3. Боян Симеонов: Разгледах и се опитах да анализирам предложеният проекто 
бюджет за 2015 г. Прави ми впечатление, че са силно завишени приходите с очаквания, за 
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да се компенсират разходите. В този вид бюджетът е неизпълним. Независимо от това аз 
ще го подкрепя, защото вносителят ще носи отговорност за изпълнението му. 

4. Марийка Андреева: Изслушах всички коментари по предложения и изготвен 
бюджет за 2015 г. Бих казала, че при мен изготвянето му сме се старали да спазваме 
стриктно закона за счетоводството и всички нормативни актове за приемането му. Мисля, 
че критиките имат известно основание, но зададени по този начин въпроси по-скоро 
определят и отговорите. Аз считам, че бюджета е трудно изпълним, но не невъзможно 
изпълним. Призовавам ви да го приемете. 

По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Предложената 
транспортна схема приемам в този вид. От изложението на докладната записка разбирам, 
че има известни проблеми с използването на автогарата като такава. Тези въпроси са в 
правомощията за разрешаване на кмета на общината и вярвам, че той ще намери начин за 
правилното разрешаване на проблемите. В този дух бих казал, че е добре да се помисли да 
се актуализира правилника за работа на автогарата. Доколкото знам той не е променян от 
доста време и се нуждае от съгласуване с други нормативни актове. Ако този правилник 
се актуализира, такива проблеми които се появяват в момента ще бъдат по-лесно 
преодолими. С този коментар приемам предложението. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Айдън Карамехмедов: Аз също приемам предложената транспортна схема без 
забележки. Има проблем с използването на автогарата, но считам че кметът ще намери 
разрешение на проблема. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „За” и 1 (един) глас „Против” приема Докладна 
записка от Николай Христов с вх. № 41/27.01.2015 г., относно: : Приемане бюджета на 
Община Две могили за 2015 г. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 44/03.02.2015 г., относно: Информация за спазване на транспортната 
схема в Община Две могили през 2014 година. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 9.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
           (Пламен П. лашев)                      (Айдън С. Карамехмедов)                        (Байчо П. Георгиев) 

           
 

 

4. …………………  5. …………………  6. ………………… 
        (Юсеин А. Юсеинов)                       (Татяна Д. Василева)          (Боян С. Иванов) 
 

 

7. ………………… 
       (Стефка Р. Пенчева) 
 

 

 

Председател на комисията: 

        

 

______________ (Пл. Лашев) 
 

 

Секретар   на   комисията: 

        
 

______________ (А. Карамехмедов) 


