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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 26 

 

Днес, на 16.04.2008 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. 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. Разглеждане на докладна записка с вх.№ 94/16.04.2008 г. на Драгомир Дамянов 
относно: Кандидатстване с Проект „Гарантиране на равен достъп до качествено 
образование за две училища от Община Две могили (ОУ „Христо Ботев” село Баниска и СОУ 
„Св. св. Кирил и Методий” град Две могили) със силно присъствие на деца от ромски 
произход, чрез модернизиране и техническо екипиране на учебните заведения по ОПРР, 
операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции” по схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на 
подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно 
развитие. 
 2. Разглеждане на докладна записка с вх.№ 99/16.04.2008 г. на Драгомир Дамянов 
относно: Кандидатстване на община Две могили по процедура за предоставяне на   
безвъзмездна финансова помощ, Референтен номер: BG161PO005/08/1.30/01/01, 
приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 
води в населени места с над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в 
градски агломерационни ареали”, Процедура: „Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: 
Общината ще кандидатства с проект за осигуряване на подходяща и рентабилна 

образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие. Проекта е за 
около 1 000 000 лв. и цели да се извърши следното: 

1. Реконструкция, ремонт, смяна на дограма и топлоизолация на външните стени на 
ОУ с. БАНИСКА. 

2. Енергийна реконструкция на физкултурен салон на СОУ Две могили, което 
включва ремонт на училищния басейн, затопляне на водата чрез възобновяеми енергийни 
източници .Модернизация на учебния процес чрез ново техническо оборудване. 
Реализацията на този проект ще създаде конфорт на учебния процес поне 10 години.  
 В разискванията по първа точка взеха участие:  
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1. Красимир Кунев: На нашето градче макар и малко му приличат да има сериозно 

образователна система.Сега се сменя дограмата и се санира СОУ наложително е да се 
направи физкултурния салон и стола.Според мен това е най-важното за общинското 
ръководство.  

2. Йордан Великов: Идеята е прекрасна и Общината трябва да направи всичко 
възможно да я осъществи.. 

3. Тодор Куцаров: Този проект е много хубав и е необходим за създаване на още по 
добри условия за учебно възпитателния процес. Предложението е добро , полезно за града 
и за цялото общество.  

4.. Микерям Адям: Като закрихте учелищата по селата, Общината трябва да 
създаде условия за учениците за по добър учебен процес, добра физкултурна дейност и на 
всяка цена да реализира столовото хранене. 

По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров : 
Общината кандидатства по оперативна програма по одобряване развитието на 

инфраструктурата за питейни отпадъчни води. Кандидатстването ще бъде по 
процедура”Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритет ОС 1 
на оперативна програма околна среда.Това е много важно да се направи за следващ 
период, защото проекта за канализацията на Две могили трябва да се направи технически 
проект за да може да се кандидатства към оперативна програма околно среда.Техническия 
проект ще струва много пари и затова е необходимо да се кандидатства за техническа 
помощ .Това включва експертни анализи, хидроложки и геоложки проучвания, технически 
планове, и доклад за оценка на въздействието на околната среда. 

1. Петър Петров: За да бъде град Две могили трябва да има канализация. Сега е 
момента по европейски програми да постигнем тази цел. Трябва да кандидатстваме  по 
такъв проект за да имаме проектофинансиране. 

2. Йордан Великов: Колкото и трудно да се печели проекти по европейски програми 
трябва да се кандидатства за да може да се подобрява инфраструктурата. Аз смятам, че 
трябва да бъдем упорити в това направление. 

3. Красимир Кунев: От 5 - 6 месеца както встъпи в длъжност новото ръководство се 
забелязват много идеи и разработки свързани с проекти по европейските програми. За 
съжаление все още нито един не е видял бял свят и трябва да продължаваме. 
Разглежданата докладна засяга един болен проблем за нашето общество. Естествено той е 
свързан с сериозно финансиране, което може да се осъществи по разгледаните програми. 

 
 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”предлага на Общинския съвет: 
 1.1. Да даде съгласие за кандидатстване с Проект „Гарантиране на равен достъп до 
качествено образование за две училища от Община Две могили (ОУ „Христо Ботев” село 
Баниска и СОУ „Св. св. Кирил и Методий” град Две могили) със силно присъствие на деца от 
ромски произход, чрез модернизиране и техническо екипиране на учебните заведения по 
ОПРР, операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции” по схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на 
подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно 
развитие. 
 1.2. Общинският съвет – Две могили да декларира, че няма да променя 
предназначението на сградите и дворните пространства в ОУ „Христо Ботев” село Баниска и 
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СОУ „Св. св. Кирил и Методий” град Две могили за период от 10 години, след приключване 
дейностите по проекта. 
 2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” предлага: 
 2.1. Общински съвет – Две могили да приеме кандидатстването на Община Две 
могили по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Референтен 
номер: BG161PO005/08/1.30/01/01, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. и в 
населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, Процедура: 
„Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”да се осъществи с Проект: “Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Две могили, обл. Русе”.  
 2.2 Общински съвет – Две могили, да Декларира, своето съгласие за поемане на 
общински дълг и дава съгласие за получаване на кредит от банка или друга финансова 
институция за осигуряване на налични средства за покриване на разходите по проекта 
преди те да бъдат възстановени, ако проектът бъде финансиран по ОП “Околна среда 2007-
2013 г.”;   
 2.3. Общински съвет – Две могили да даде своето съгласие за поемане на общински 
дълг и дава съгласие за получаване на кредит от банка или друга финансова институция за 
финансиране на недопустимите разходи, ако проектът бъде финансиран по ОП “Околна 
среда 2007-2013 г.”  
 2.4. Общински съвет – Две могили да възложи на Кмета на община Две могили да 
предприеме всички действия, свързани с подготовката и кандидатстването на община Две 
могили, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Референтен 
номер: BG161PO005 /08/1.30/ 01/01, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. и в 
населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, Процедура: 
„Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”да се осъществи с Проект: “Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Две могили, обл. Русе”.  

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 19.00 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) 

 


