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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 92 

 

Днес, на 07.02.2009 г., от 15.00 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.Изменение и допълнение на Решение № 154 взето на заседание на Общинския 
съвет- Две могили с Протокол № 14/20.06.2008 г. 
 2.Определяне субсидията за режийните разноски и размера на субсидията за 
поевтиняване храната на учениците. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Налага се това спешно 
заседание на което да обсъдим участието на общината по проект “Красива България”. С 
този проект се дава възможност да кандидатстваме за преустройство и ремонт на 
съществуващия Дом № 1 на дома за “деца с умствена изостаналост” в с. Могилино в дом за 
“възрастни хора”. На срещата с министъра на труда  и социалната политика беше обсъден 
този въпрос и тя предложи да се кандидатства по тази програма. Поекта е на стойност 
621 049,00 лева, дяловото участие на общината е 20% от общата стойност на проекта или 
124 210,00 лева. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Красимир Кунев: Проекта е сериозен и гарантира оцеляването на дома за 
бъдеще след реализацията на проекта. 
 2. Микерям Адям: На срещата с министър Емилия Масларова е станало ясно, че 
този проект ще бъде фиансиран. 
 3.Тодор Куцаров: Общината има нужда от такова старческо заведение и най 
важното, това ще стане със средства от програмите. Съгласен съм Общината да задели 
необходимите средства за дялово участие в рамките но 20%. 
 По втора точка от дневния реддокладва Петър Петров: През 2008 година със 
средства от програмата за оптимизиране на училищната мрежа  бе извършен основен 
ремонт на сградата на ученическия стол в СОУ Две могили. Създадено бе предприятие за 
ученическо хранене. Предлага се поевтиняване на храната с 25 % от стойността на храната 
за един храноден и 25% от стойноста на режийните разноски. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Красимир Кунев: Смятам, че предложеното поевтиняване е не достатъчно, 
естествено от начало трябва да се види как ще тръгне работата и колко деца ще ползват 
услугите на стола. В крайна сметка стола изхарчи най-много средства от проекта за 
оптимизиране на училищната мрежа и трябва да се ползва максимално от нашите деца. 
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 2.Тодор Куцаров: Необходимо  е да се направи поевтиняване на столовото 
хранене на учениците.Такова бе обещанието при закриването на училищата. 
 3.Микерям Адям: Съгласна съм. 
 

 След приключване на разискванията, комисията приема следните    

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” участие по Проект “ Красива България” за 

“Социално подпомагане на социални домове” на стойност 621 049,00 лева с дялово участие 
на Общината 20% или 124 210,00 лева. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” поевтиняване храната на учениците с 25% от 
стойноста на режийните разноски и 25% от себестойноста на един храноден. 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.30 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) 
 

        

 
 

        

 


