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VІ – ТИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” 

 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 45 
Днес, на 13.06.2014 г., от 13.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 

стая № 2, се проведе заседание на Постоянната комисия по „Здравеопазване и социална 

политика”, на което присъстваха: 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов – Председател на комисията. 

2. Стоян Георгиев Гецов – секретар. 

3. Соня Петрова Неделчева – Нечева – член. 

4. Байчо Петров Георгиев– член. 

5. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 

6. Радослав Косев Радев – член. 

Същото бе открито от Айдън Карамехмедов – Председател на Постоянната 

комисия.  

 Той обяви, че заседанието на Комисията е редовно и може да взема решения. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Постоянната комисия:  

 Колеги, предлагам заседанието ни да протече по следния проект за дневен ред, а 

именно: 

1. Разглеждане Докладът на Николай Христов с вх. № 145/20.03.2014 г., относно: 

Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, извънбюджетни сметки 

на чужди средства и състоянието на общинския дълг за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 

г. на Община Две могили. 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 

Няма. 

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане дневен ред на 

настоящото заседание на Постоянната комисия по “Здравеопазване и социална политика”, 

моля да гласува с вдигане на ръка? 

Против. 

Въздържали се. 

 При последвалото гласуване, Постоянната комисия по “Здравеопазване и социална 

политика” с 6 (шест) гласа “За”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа “въздържал се” 

прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Разглеждане Докладът на Николай Христов с вх. № 145/20.03.2014 г., относно: 

Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, извънбюджетни сметки 

на чужди средства и състоянието на общинския дълг за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 

г. на Община Две могили 
 

По първа точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Колеги, 

предоставен ни е за разглеждане докладът за изпълнението на бюджета през 2013 г. Аз ще 

си позволя да акцентирам само върху няколко числа от него, а именно. 
 

№ Приход/Разход План Изпълнено По-малко 

     

1. Приходи 5 064 061 

5 633 235  

5 068 642 564 593 

     

1.1. Държавни 2 477 645 

2 873 069 

 

2 769 779 

 

103 290 
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1.2. Общински 2 586 416 

2 760 166 

 

2 298 863 

 

461 303 
     

2. Разходи 5 064 061 

5 633 235 

5 068 642 564 593 

     

2.1. Държавни дейности 2 477 645 

2 873 069 

 

2 769 779 

 

103 290 
     

2.2. Дофинансиране общински 

дейности 

240 368 

257 401 

 

229 671 

 

27 733 
     

2.3. Общински дейности 2 346 048 

2 502 765 

 

2 069 192 

 

433 573 
     

3. Инвестиционна програма 475 801 348 986 126 815 
     

4. Просрочени задължения към 31.12.2013  в държавни дейности –  12 631 лева 
     

5. Просрочени задължения към 31.12.2013  в местни дейности – 360.313 лева 
 

Както и през 2012 година, държавните приходи през 2013 година са приблизително 

според планираното. Общинските ни приходи обаче са с 461 303 лева по-малко. 

Инвестиционната програма също не е изпълнена с 126 815 лева. Просрочените 

задължения, които кметът твърдеше, че ще разплати само са намалели. Но такива са 

реалностите. Сега, когато сме в средата на 2014 г., нищо не може да се поправи. Затова 

предлагам да премем доклада, такъв какъвто ни се предлага. 
 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Соня Неделчева – Нечева: Според мен този доклад трябваше да го гледаме 

преди приемането на бюджета за 2014 г. Сега каквото и да кажем, ще бъдат само едни 

думи и нищо повече. Аз обаче помня какво говореше при приемането на бюджета за 2013 

година. Убеждаваше ни, че той е реалистичен и изпълним, тъй като е специалист. Затова 

аз ще гласувам „Въздържал се”.  

2. Радослав Радев: Като приемахме бюджета за 2013 г., ние коментирахме, че 

приходите са изкуствено завишени, за да може да се обосноват разходите. И това се случи 

точно така. Същото стана и при приемане на бюджета за тази година. Но наистина нищо 

не можем да променим в него. 

3. Юсеин Юсеинов: Прав си Радославе, но нали грешки, който вече сме 

направили, не трябва да повтаряме.  

4. Стоян Гецов: Така е, но аз също предлагам да го приемем. Да се надяваме, че 

тази година ще бъде по-добра и ще успеем да реализираме по-големи приходи. 

5. Байчо Георгиев: През 2013 г., както и през 2012 г. трябваше да бъдат 

оптимизирани редица разходи. Това не беше направено. Причината – може да бъде както 

незнание, така и нерешителност, с оглед реакциите на хората, пред които си говорил едно, 

а сега – трябва да направиш точно обратното. Ще ви дам пример. Събраните пари от такса 

„Битови отпадъци” е 382 000 лева. Реално похарчените пари са 480 000 лева. Разликата от 

100 000 лева, вместо да ги използваме за изпълнение на инвестиционната програма, ние ги 

даваме да покрием тази разлика. А повярвайте, за 2014 година, разликата ще е вероятно 

към 200 000 лева. Тогава. Нужни са действия, но такива не се вземат. Трябва да се 

оптимизира системата. Мога да дам и други такива примери, но няма смисъл, за 

съжаление. Да го приемаме и да забравим, ако може.  Инъче, само ще се ядосваме.  
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

 

С Т А Н О В И Щ А: 
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1. Комисията с 5 (пет) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 1 (един) гласа 

“въздържал се” счита, че Докладът на Николай Христов с вх. № 145/20.03.2014 г., 

относно: Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, извънбюджетни 

сметки на чужди средства и състоянието на общинския дълг за периода 01.01.2013 г. – 

31.12.2013 г. на Община Две могили следва да бъде приет. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 14.00 часа. 
 

Подписали протокола: 

 

 

1. ….…………..……  2. ………..…..………..  3. ….…………….… 
       (Айдън С. Карамехмедов)                       (Стоян Г. Гецов)                                       (Соня П. Неделчева – Нечева) 

  

 

 

 

4. ……..……….……  5. …..…..……………..  6. …...………...….… 
         (Байчо П. Георгиев)                     (Юсеин А. Юсеинов)                                    (Радослав К. Радев) 

 

 

 

 

       Председател на комисията: 

 
 

                  ____________ (Айдън Карамехмедов) 

 

 

 

Секретар     на      комисията: 
 

 
__________________ (Стоян Г. Гецов) 


