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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 68 

 

Днес, на 16.10.2008 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. Участие на Община Две могили като партньор на сдружение „МИГ – Община 
Борово, Две могили и Иваново” по Проект „Обучение, заетост, доходи-шанс за ромската 
общност от три населени места на Общината.: докладна записка с вх. № 373/09.10.2008 г. . 
 2. Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива България”: докладна 
записка с вх. № 374/09.10.2008 г. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Община Две могили, 
Борово и Иваново създадоха неправителствена организация. Тази неправителствена 
организация има за цел да работи и участва в проекти с социална насоченост, за целта се 
подготвя проект – обучение, заетост, доходи, шанс за ромската общност за трите населени 
места. Обучението ще бъдеза отглеждане на белки на земя общинска собственост в село 
Чилнов. За целта ще се ремонтира сграда общинска собственост, която ще стане център за 
това обучение. Проекта е минал на одобрение на две нива. Той е на стойност 118 366 лева, 
за целта е необходимо съфинансиране от Общината от 20 % на стойност 24 620 лева. За 
целта общинския съвет трябва да подсигури тези средства от бюджета.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Тодор Куцаров: Тези пари Общината ги подсигурява съгластно постановление на 
министерски съвет № 40, след реализация на проекта тя може да си ги получи обратно. 
Това е положитерно и смятам, че ние трябва да участваме в този проект и най вече в 
неговата реализация. 
 2. Микерям Адям:  Съгласна съм с предложението на общинска администрация и 
това ще доведе до намаляване на безработицата в ромското население. 
 3. Йордан Великов: Все повече такива проекти трябва да се правят особено за 
малцинствата. Да им се предоставят общински земи с цел намаляване на безработицата 
между тях и усвояване на нови професии. Билкопроизводството е бъдеще, особено в 
България.  
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Общината е подготвила 
проект по програма „Красива България” /саниране на общинска сграда/ - бившо БКС. 
Проектът беше на стойност 60 037.20 лева. Общинска администрация потвърждава 
участието си в този проект, но дяловото участие е 50 % от архитектурно - техническа 
документация в рамките на 200 000 лева. Съгласно постановление 40 на Министерския 
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съвет до 70 000 лева се възтановяват от Министерството на финансите. Тези пари се 
възтановяват след сключване на договор. Дялово участие на Общината е 104 000 лева. 
Този проект е изгоден за нас и смятам, че трябва да участваме. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
     1. Тодор Куцаров: Сградата на БКС беше в много лошо състояние, но след ремонта 
на покрива се запазва неговата цялост. Дограмата е в много лошо състояние и е необходим 
спешен ремонт. Ето защо участието в този проект е важен за възтановяване и рекострукция 
на тази общинска сграда. 
 2. Микерям Адям:  Смятам, че това е добро решение за ремонта на тази сграда и за 
нейното използване в бъдеще. По друг начин тя не може да се ремонтира, освен участие по 
Проект „Красива България”. 
 3. Красимир Кунев: Ние вече сме дискутира веднъж участието по конкретния проект 
и кандидатстването му през 2007 година, но не беше приет и сега кандидатстваме на ново, 
но стойността се е увеличила на 200 000 лева и от тук се увеличава дяловото участие на 
Общината . Тази сграда има нужда от ремонт, понеже тя с голяма площ и с обществено 
значение, което може да се използва от Общината. 
 4. Йордан Великов: Съгласен съм с това предложение и ще гласувам „За” дяловото 
участие от 104 000 лева. 
 След приключване на разискванията, комисията приема следното  

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ да даде 

съгласие за участие на Община Две могили като партньор на сдружение „МИГ – Община 
Борово, Две могили и Иваново” по Проект „Обучение, заетост, доходи-шанс за ромската 
общност от три населени места на Общината. 

 2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  да вземе  
решение за дялово участие по проект „Красива България”.  

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) 
 


