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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 57 

 

Днес, на 08.09.2008 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. Красимир Ганчев Кунев – член. . 
3. Микерям Кадир Адям  -член 
Отсъстват: Тодор Неделчев Куцаров – болен 
         Йордан Георгиев Великов – в чужбина. 
 

 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. № 313 /03.09.2008 г. за Утвърждаване на 
на маломерни и слети класове в ОУ „Христо Ботев” с. Баниска за учебната 2008/2009 . 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров : Постъпила е докладна 
записка от Директорката на ОУ „Христо Ботев” с. Баниска от която е видно, че през учебната 
2008/2009 г. има две слети паралелки и три маломерни. За да може да се върже 
делигирания бюджет на училището трябва да се осигурят за 6 ученика необходимите 
средства по образователния стандарт по 1200 лева. Комисията трябва да предложи на 
Общинския съвет да се заделят 7 200 лева в бюджета като същия се коригира. Това се 
налага, защото бюджета няма да е обвързан, а оттук следва, че районния инспекторат няма 
да го завери. Общината трябва да поеме тези разходи за да се осигури нормално 
финансиране на учебния процес. Когато актуализирваме бюджета ще намалим от някъде, а 
може и да има допълнителни средства за това финансиране.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Микерям Адям: Значи политиката за оптимизация на училищната мрежа е 
правилна. Представете си, че не бяхме закрили училищата в Бъзовец, Батишница и 
Кацелово колко пари сега трябваше да заделим за тяхното финансиране. Макар, че тогава 
гласувах въздържал се за закриването на училището в с. Бъзовец разбирам, че закриването 
на това училище е било необходимо. Съгласна съм да предложим на Общински съвет да 
актуализира бюджета в полза на ОУ село Баниска.  
 2. Красимир Кунев : За съжаление перспективата пред училището в село Баниска не 
е розова, което ще доведе най вероятно до неговото закриване до края на настоящия 
мандат на управление. Като се има впредвим, че то остана да функционира като второ ОУ в 
Общината и подсигуряването на техния бюджет не е кой знае колко пари предлагам да се 
подпомогне пък да видим до кога.  
 3. Тодор Куцаров: Средствата трябва да се отпуснат защото няма да бъде заверен 
образец № 1 и с това ще попречим на учебния процес. За това аз ще гласум за отпускане на 
паричните средства.  
 След приключване на разискванията, комисията прие следните  
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1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА се утвърдят  
маломерни и слети класове в ОУ „Христо Ботев” с. Баниска за учебната 2008/2009 . 

 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев) 

           
4. ………………………   
            (Микерям К. Адям) 

 
 
       Председател на комисията: 
 
       __________________ (П. Петров) 
 

Секретар   на   комисията: 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 

 
 

 


