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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 35 

 

Днес, на 03.06.2008 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. 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.Разглеждане на Докладна записка с вх. № 152/02.06.2008 г. на Драгомир Дамянов, 
относно: Вземане на решение за поемане на общински дълг и за получаване на кредит от 
банка или друга финансова институция за финансиране на необходимите разходи, при 
одобряване на проект за финансиране по ОС 2, дейности с отпадъци от ОП “Околна среда 
2007-2013 г”. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: След приемането на 
България в ЕС през 2008 бяха отворени Оперативните програми за финансиране на 
общините от кохезионните фондове на ЕС. С отварянето на Оперативна програма „Околна 
среда” е дадена изключителната възможност на общините да бъдат предоставени 
безвъзмездно средства за техническа помощ, а именно подготвяне на анализи, прогнози и 
проекти за подобряване на дейностите по управление на отпадъците и постигане на целите 
на общинските програми, общинските планове за развитие, Националната програма и 
националната референтна рамка. 
 В съответствие с горното Община Две Могили  има намерение да кандидатства  по 
програма Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”; Приоритет на ос 2; Референтен 
№ на процедурата: BG161PO005/08/2.30/01/03  -  Проект за техническа помощ. 
 Проектът на община Две Могили  има основна цел : 
 Създаване на комплексна  документация за бъдещи инвестиционни проекти 
свързани  с устойчиво решаване на проблемите с отпадъците в община Две Могили.  
 Като специфични цели на проекта са: 
 1. Създаване на необходими аналитични документация, подпомагаща проектантският 
процес   
 2. Създаване на  цялостна работна документация, отговаряща на изискванията за 
инвестиционен проект за  закриване на  сметищата  и изграждане на претоварни площадики 
със сепариращ и компостиращ модул в близост до някои от населените места на 
територията на общината. 
 3. Създаване на документация за  кандидатстване и документация за подпомагане 
при бъдещо възлагане на обществени поръчки по инвестиционните  обекти  в община Две 
Могили  .  
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 Проекта отговаря изцяло на стратегическите цели за управлението на отпадъците в 
периода 2004-2015 г., залегнали както в Националната, така и в Общинската програма за 
управление на отпадъците на Община Две Могили, а именно: 
 1. Намаляване на образуването на отпадъци. 
 2. Увеличаване на количествата оползотворени отпадъци. 
 3. Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и 
транспортиране на отпадъците. 
 4. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците. 
 5.  Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Красимир Кунев: Реализирането на този Проект ще допринесе до по добро 
управление на отпадъците, по-добро намаляване на количеството на биоразградимите 
отпадъци. Това е в интерес на европейските указания и решаването на един от най-важните 
въпроси „Околна среда”. 
 2. Микерям Адям: Този Проект е невзаимно свързан с общинската програма за 
опазване на околната среда, въздуха, земята и водите и от тук следва,че ние трябва да 
вземем решение за тази техническа помощ.Подкрепям решението и съм съгласна с 
продажбата. 
 3. Тодор Куцаров: С всичко това съм съгласен, но не мога да си представя как ще 
закрием нерегламентираните сметища и ще научим хората да опазват околната среда. Този 
въпрос винаги се подценява от хората, но е много важен. 
 4. Йордан Великов: Общината трябва да поеме такъв общински дълг за да може да 
инвестира такъв инвестиционен Проект, който ще реши трайно въпроса за опазване на 
околната среда. 
 След приключване на разискванията, комисията прие следното 

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 5(пет) гласа „за” ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да поеме Общински дълг 

и да се получи кредит от банка или друга финансова институция за финансиране на 
необходимите разходи при одобряване на Проект за финансиране по ОС 2, дейности с 
отпадъци от ОП „Околна среда” 2007-2013 година. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 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) 

 


