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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 112 

Днес, на 08.06.2009 г., от 16.00 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. Микерям Кадир Адям – член  
5. Йордан Георгиев Великов -  член 

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

1. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 262/04.06.2009 г., 
относно: Намаляване капацитета на ДДМУИ “Света Петка” село Могилино и корекция в 
бюджета.  
 По първа точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпила е докладна 
записка от кмета на общината във връзка с намаляване капацитета на ДДМУИ “Света Петка”  
село Могилино. В момента капацитета е за 60 потребителя, а реално заетите места са 29. 
Във връзка с новоразкритите социални услуги “Център за настаняване от семеен тип” с 
капацитет 12 места в гр. Две могили и “Защитено жилище за възрастни с увреждания” с 
капацитет 10 места в с. Могилино. Предлага се намаляване капацитета на ДДМУИ от 60 на 
30 места. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Петър Петров: Това се налага поради наложената тенденция за закриването на 
дома. Ето защо съм съгласен за предложеното намаляване на капацитета на ДДМУИ “Света 
Петка” с. Могилино. 
 2. Тодор Куцаров: Щом са намалени реално заетите места в момента, нормално е 
да намалим капацитета. Още повече, като се има впредвид новоразкритите социални 
услуги. 

3. Йордан Великов: С предстоящата корекция ще има възможност да се 
преразпределят средствата в бюджета между ДДМУИ и новоразкритите услуги “Център за 
настаняване от семеен тип” в Две могили и “Защитено жилище за възрастни с увреждания” в 
Могилино. 

4. Микерям Адям: Мисля, че решението не е прецизирано, като се казва, че се прави 
корекция в бюджета трябва да бъдат посочени и сумите, които щи бъдат преразпределени 
от дома в Могилино между центъра в Две могили и защитеното жилище в Могилино. По тази 
причина счетоводството трябва да отговори на този въпрос,  за да може това да се отрази в 
самото ни решение.   

 
 След приключване на разискванията, комисията приема следните    

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласието си да бъде намален капацитета  

на ДДМУИ “Света Петка” с. Могилино от 60 на 30 места, считано от 01.09.2009г. и да се 
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направи корекция в бюджета и преразпределят средствата от намаления капацитет на 
ДДМУИ “Света Петка” с. Могилино между “Център за настаняване от семеен тип” с 
капацитет 12 места в гр. Две могили и “Защитено жилище за възрастни с увреждания” с 
капацитет 10 места в с. Могилино, считано от 01.09.2009г. 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 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) 
 

        

 
 

        

 


