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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 29 

 

Днес, на 12.05.2008 г., от 17.30 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по „Бюджет и финанси”, на което 
присъстваха: 

1. Петър Колев Петров – председател. 
2. Тодор Неделчев Куцаров - секретар. 
3. Красимир Ганчев Кунев – член. . 
4. Йордан Георгиев Великов – член. 
5. Микерям Кадир Адям – член. 

  

В работата на комисията с право на съвещателен глас участие взе Байчо Георгиев – 
председател на Общинския съвет. 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред 

 1. Изпълнение на микропроект:910”Енергийна реконструкция на СОУ „Св.Св. Кирил и  
Методий” гр. Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: 
  С договор от 08.01.2008 г .започна изпълнението на строително-монтажни работи по 
микропоект ”Енергийна реконструкция” на СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Две могили. По време 
на изпълнението се констатира, че са изпуснати количества СМР по приложена количествено 
стойностна сметка на обща сума 31 152 лв. Средствата са необходими за цялостно завършване на 
фасадите на А1, блок А2 и блок Б. При пресмятането на проекта в СИФ гр София бе на стоиност 
498 000 лв. Това бе максималната стойност, с която можеше да се кандидатства, затова тези 
количества не са включени. Смятам, че трябва да одобрим тази сума. 

 В разискванията по първа точка взеха участие:   
1. Йордан Великов: Строително-монтажните работи в училището се изпълняват 

добре и това е предпоставка за икономия на течни горива. Въпроса с енергийната 
ефективност е световен проблем и трябва да се търсят по-добри и ефективни методи. 
Смятам, че общината трябва да отпусне тази сума за довършване на работата.  

2. Красимир Кунев: Ясно е, че в проекта неможеше да се запише по-голяма сума и 
това налага намесата на общината и смятам, че Общинския съвет трябва да гласува тази 
сума. 

3. Тодор Куцаров: Това е за младежта и тука не трябва да пестим средства.  
4. Микерям Адям: Поставили сме високи изисквания към училището и нещата 

трябва да се направят както трябва. 
 

След приключване на разискванията, по предложение на Петър Петров, 
комисията прие следното становище: 

 
С Т А Н О В И Щ Е: 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие за допълнителното отпускане на 
31 152 лв. за допълнително СМР на СОУ „Св. св. Кирил и Метидий” гр. Две могили.   
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Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев) 

           
 

4. ………………………  5. ………………………   
           (Йордан Г. Великов)                              (Микерям К. Адям) 

 
 
 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       __________________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 

 


