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ПРОТОКОЛ 
 

от обществено обсъждане на проекта за бюджет за 2022 г. на община Две могили 

 
 
 
 Днес, 01.04.2022 г., на основание чл. 27, ал. 1 от Наредба № 6 за условията и реда на 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Две могили, област 
Русе се проведе обществено обсъждане на проекта за бюджет 2022 г. 
 На срещата присъстваха: кмет на община Две могили г-н Божидар Борисов, 
председателя на Общински съвет г-жа Юлияна Кънчева, заместник кмет госпожа 
Красимира Русинова, общински съветници, кметове на населени места, служители от 
общинска администрация и граждани. 

 Кметът на общината откри обсъждането, като подчерта че проектът на бюджет 2022 
г. се съставя в условията на неприет и обнародван закон за държавния бюджет до края на 
предходната година, продължаваща вече две години извънредна епидемична обстановка и 
криза, породена от ръста на цените на енергоносителите и материалите. Основната цел на 
бюджет 2022 г. е създаване на привлекателна материална база с цел създаване на 
предпоставки за подобряване здравното обслужване на населението и осигуряване на 
възможности за спортуване. Основната цел на финансовата политика на общината е да 
обвърже определените цели и приоритети за развитието й, с ресурсите и очаквания ефект 
за населението. Проектът на бюджет е съобразен с програмата на кмета за мандат 2020 – 
2023 г. Кметът представи бюджета по функции и начин на финансиране. Запозна 
присъстващите с новите моменти по финансирането на отделните дейности. Увеличението 
на субсидията за общинска администрация е само 4 %, което е крайно недостатъчно. 
Предвидени са средства за заплащане на членски внос към различни организации с 
нестопанска цел. Кметът предложи да се направи анализ и се преразгледа членството на 
общината. Традиционно голямо е увеличението на средствата за образование като 
продължава политиката за увеличаване на доходите на педагогическите специалисти до 
ниво от 125 % спрямо средната работна заплата за страната. Голямо е увеличението на 
субсидиите в социалните дейности като са разчетени средства за увеличение на разходите 
за персонал във връзка с увеличението на минималната работна заплата и влизането в сила 
Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности 
по предоставяне на социални услуги. Във функция Жилищно и комунално стопанство са 
предвидени 32 хил.лв. за подмяна на лампи за улично осветление с цел намаляване на 
разходите за ел.енергия. Планирани са 10 хил.лв. за студена асфалтова смет, 15 хил.лв. за 
трошен камък и средства за закупуване на фугорез за запълване на дупки по улиците. За 



озеленяване ще изразходваме 25 хил.лв., като голяма част от тях ще са за ремонтираната 
улица Н. Й. Вапцаров град Две могили. За поддържане на спортната база сме предвидили 
20 х.лв. за ремонт на съблекални и тоалетни на стадиона в гр. Две могили. За финансиране 
на спортните клубове по футбол и тенис на маса са заделени 25 хил.лв. Тази бюджетна 
година ще имаме много разходи в тази функция. Предвидено е строителство на спортната 
зала и тенис корт с облагородяване на района около тях на стойност 2066000 лв. Като след 
построяването се предвижда да бъде дадено за управление и стопанисване от 
ЦПЛРИСКИОНИС. Във функция Култура – предвиждаме финансиране на 5 фестивала в 
селата от общината, изграждането на монумент със скулптура на Филип Тотю пред къщата 
музей и застилане на алеите в гробищния парк в град Две могили с натрошен камък. В 
дейност Управление,контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата сме 
планирали изготвянето на генерален план за безопасност на движението. Предвидени са 
2500 лв. за боядисване на оградата и съоръженията на пазара. 

 Кметът на общината даде думата на г-жа Росица Димитрова – гл. експерт „Бюджет“ 
за допълване на представянето. Г-жа Димитрова каза, че презентацията на бюджет 2022 ще 
бъде публикувана на сайта на общината. Тя представи по-важните обекти от капиталовата 
програма на общината.  

- Изграждане на спортен комплекс в гр. Две могили   1675979лв. 

- Изграждане на паркинг, тротоари и навес за паркиране в гр. Две могили  

  330600 лв. 

- Изграждане на тенис-корт, детска площадка и фонтан в гр. Две могили  

  325200 лв. 

- Ремонт и укрепване на крила на пътен мост по общински  път RSE 2081 при с. 
Помен               93183 лв. 

- Закупуване на високопроходим автомобил       42296 лв. 

- Проектиране на градски парк с площадка за игра       21000 лв. 

- Закупуване на товарен автомобил         20000 лв. 

- Закупуване на котли за отопление         17320 лв. 

- Проектиране на ремонт и реконструкция на улици в гр. Две могили    14590 лв. 

- Изработване на общ устройствен план        11034 лв. 

Съгласно чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 г. имаме право да трансформираме част от капиталовата 
субсидия в субсидия за текущ ремонт. Предвидили сме да трансформираме 58370 лв. за 
ремонт на козирка на ЦНСТПУИ и ремонт на сграда на общината. 

 Бе предоставена думата за изказвания. 

Г-н Драгомир Дамянов изказа мнение, че служителите са се постарали да 
разработят бюджета и да го представят пред населението в подходящ вид. Той постави 
средните въпроси във връзка с бюджет 2022 г. 

1. Предлага да се ремонтира ул. Рила поради това, че е в центъра на града, ползва 
се от много хора. 

2. Не достигат средствата за ЦПЛРИСКИОНИС. Необходими са още 20000 лв. 
Към момента 65 % от децата плащат такси. А останалите? 

3. Предлагам да се направи кладенец за поливане на стадиона. 



4. Във връзка с реализацията на „Зелената сделка“ ще има програми и нека да се 
кандидатства за изграждане на фотоволтаици за общински сгради. 

5. Не са предвидени капиталови разходи за селата. 

Кметът на общината отговори, че общините могат да кандидатстват по тази 
програма, ако имат изградени общински дружества, които да търгуват с ел.енергия. Той 
изрази мнение, че не е работа на общините да изграждат фотоволтаични централи. За ул. 
Рила и ул. Ангел Кънчев, тъй като имат изработени проекти, от м. юни ще се кандидатства 
пред МРРБ за допълнителна субсидия за капиталови разходи. В капиталовата програма са 
включени обектите по облагородяване на подходите към Поликлиниката, изграждането на 
спортната база, които ще се използват от населението на цялата община. През последните 
години бяха вложени много средства за строителство в населените места от общината идва 
ред и на общинския център. Относно кладенеца – правим постъпки за придобиване на 
имот, в който има кладенец като водата ще използваме за поливане и измиване на 
обществени места. 

Г-н Мехмед Чолаков – общински съветник смята, че изработването на бюджет на 
общината е огромен труд. Според него бюджетът е изпълним, щом можем да си позволим 
дофинансиране на второстепенни разпоредители с бюджет. Предвид повишаването на 
минималната работна заплата и инфлацията в страната повишаването на заплатите в 
общинска администрация трябва да е минимум 10 %. Г-н Чолаков е критичен към 
капиталовата програма, но ще изкаже мнението си пред комисиите на Общински съвет. 

Други въпроси и предложения не постъпиха и поради това обсъждането беше 
закрито 

 
 
 
 

Изготвил: 

Цветанка Радушева 

01.04.2022 г. 

 

 


