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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 93 

 

Днес, на 10.02.2009 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.Отчет за изпълнението на програма модул „Оптимизация на училищната мрежа „ на 
стойност 550 000,00 лева в община Две могили. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Представям Ви отчета за 
изразходваните средства по проект оптимизация на училищната мрежа на стойност 
550 000,00 лева.Те по справката дадена от кмета на общината са изразходвани както 
следва:      БЮДЖЕТ  ОТЧЕТ 

1.Общо разходи за СОУ              151 475    151 475 
2.СМР                 143 201    143 201 
3.За СОУ”Св.Св. Кирил и Методий”  133 904   133 904 
-.поставяне на ново подово покритие   35 941      35 941 
-боядисване на класни стаи.                10 735      10 735 
-ремонт санитарни възли     27 527      27 527 
-ремонт и смяна на осетителни тела     5 732        5 732 
4.За ОУ с. Баниска           741           741 
5.Ремонт автоспирки в с. Бъзовец и кацелово      8 556        8 556 
6.Закупуване обзавеждане и оборудване    8 274        8 274 
7.Общи разходи за ученически стол            398 856     398 856 
8.Обещетение на персонала    15 640       15 640 
ОБЩО РАЗХОДИ               550 000     549 581 

 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: Относно иразходваните средства по проекта може да се каже 
,че няма злоупотреба. Лично на мене ми прави впечатление, че сравнително малко пари са 
отделени за самото училище и по конкретно за класните стаи. 
 2. Микерям Адям: Поставените ламинати не са подходящи за класни стаи.Няма 
зоупотреба ,но можеше повече средства да де отделят за обзавеждане на класните стай. 
 3. Тодор Куцаров: При направения преглед на извършените ремонтни работи 
установихме, че средствата са изразходвани за действителни строителни работи. Друг е 
въпроса дали вложените материали са на точното място, имам в предвид дали ламината не 
може да бъде заменен с балатом.  
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 След приключване на разискванията, комисията приемма    

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” средствата по програма “Оптимизиране на 

училищната мрежа са изразходвани съгласно приетата програма и няма злоупотреба. 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 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) 
 

        

 
 

        

 


