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

П Р О Т О К О Л 
№ 170

Днес, на24.01.2011 г. от16.00 часа, в град Две могили, в сградата на 
Общината, в стая № 2, 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 
Отсъства: Йордан 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. № 

30/21.01.2011 г., относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива 
България” – Защитено жилище село Могилино. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
31/21.01.2011 г., относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива 
България” – Административна сграда в град Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
32/21.01.2011 г., относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива 
България” – физкултурен салон и басен в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две 
могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
33/21.01.2011 г., относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива 
България – детска яслав град Две могили”. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
34/21.01.2011 г., относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива 
България” – къща-музей „Филип Тотю” град Две могили. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
35/21.01.2011 г., относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива 
България” – ОУ „Христо ботев” село Баниска. 

По първа точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпила 
едокладна записка под № 30 на кмета на общината относно дяловото участие н по 
проект „Красива България”-Защитено жилище с .Могилино в размер на 54 000 лева.

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Красимир Кунев: Това е направо абсурден проект- за тези ремонтни 

дейности да се отпуснат толкова много пари.
2. Тодор Куцаров: Щом е за толкова пари съм съгласен.
По втора точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпила е 

докладна записка под №  31 от кмета на общината  относно дялово участие по 
проект „Красива България” за БКС Две могили в размер на 115 000 лева – 53 % от 
стойноста.

В разискванията по втора точка взеха участие: 
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1. Тодор Куцаров: За този проект тези средства са нормални и съм за.
2. Микерям Адям: Този проект ще е добре да се реализира и по тази причина 

съм за.
По трета точка от дневния ред докладва Петър Петров:Постъпила е 

докладна записка  под №  32 относно дялово участие по проект „Красива България”
за СОУ „Кирил и Методий” гр. Две могили в размер на 140 000 лева или 58 % от 
стойноста на проекта.

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Тодор Куцаров: Инициативата за разработването на този проект е 

похвална, като имаме впредвид в какво състояние се намира сградата.
2. Красимир Кунев: И аз съм съгласен. Дано все пак въпросните 240 000 лева 

са достатъчни за реализацията му.
По четвърта точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпила 

едокладна записка от кмета на Общинта под № 33 относно участие в проект „ 
Красива България „ с дялово участие за Детска ясла – Две могили с  58 % или 
140 000 лева.

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 
1. Тодор Куцаров: И този проект е на стойност 240 000 лева, като се има 

впредвид демографското развитие тази сграда наистина ще бъде нужна да се 
използва по предназначение.

2. Микерям Адям: Както гледам в близкото бъдеще децата от цялата община 
ще се обучават в Две могили, затова наистина ще има нужда от преустроена и 
модернизирана Детска ясла.

По пета точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпила е 
докладна записка под № 34 от кмета на общината относно участие в проект „ 
Красива България” с дялово участие 100 000 лева или 50 % за ремонт на къща –
музей „ Филип Тотю” Две могили.

1. Петър Петров: Този проект е необходим за ремонт на музея,тъй като 
къщата е строена рлез 1900 година необходимо еподмяната на покрива подобряване 
на дворната обстановка.

2. Красимир Кунев: Този проект не е представен все още в момента на 
неговото разглеждане от комисията и по тази причина мисля, че предложените 
200 000 лева са значително повече от реално необходимите. До сесията трябва да се 
представи точната сума за проекта.

По шеста точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е 
докладна записка от кмета на общината относно дялово участие по проект „Красива 
България” с  50,73 % или 103 000 лева за ОУ „Христо Ботив „ с. Баниска.

1. Микерям Адям: Това училище неведнъж сме го разглеждали на заседания 
на Общинския съвет и неведнъж е кандидатствано по проекти за него. Този проект е 
добра възможност, за да може и в бъдеще училището да функционира, макар че при 
липсата на деца и там може да се наложи неговото закриване.

2. Тодор Куцаров: Както казах и преди аз съм за кандидатстването по 
проектите. Нека да се пробва по всички фронтове..

След приключване на разискванията, комисията прие следните
С Т А Н О В И Щ А:

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за”предлага на Общинския съвет да вземе 
решение за дялово участие  по проект „Красива България” с 54 000 лева или 20 % за 
защитено жилище с.Могилино.
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2. Комисията с 4 (четири) гласа „за”предлага на Общинския съвет да 

вземе решение за дялово участие по проект „Красива България” от 115 000 лева за 
ремонт на БКС Две могили.

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за”предлага  на общинския съвет да вземе 
решение за участие по проект „Красива България” с 140 000 лева за ремонт на  СОУ 
„Кирил и Методий” - Две могили.

4. Комисията с 4 (четири) гласа „за”предлага на общинския съвет да вземе 
решение за участие  по проект „Красива България” с 140 000 лева за Детска ясла 
„Радост” град Две могили.

5. Комисията с 4 (четири) гласа „за”предлага на Общинския съвет да вземе 
решение за дялово участие по проект „ Красива България” с 100 000 лева за музея 
„Филип Тотю” – Две могили.

6. Комисията с 4 (четири) гласа „за”предлага на Общинския съвет да вземе 
решение за дялово участие в проект „Красива България” с 103 000 лева за ОУ с. 
Баниска.

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 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)


