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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 8  

 

Днес, на 21.01.2008 г., от 17.00 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. Александър Иванов Иванов – Председател на комисията. 
2. Петър Колев Петров – секретар. 
3. Красимир Ганчев Кунев – член.  
4. Йордан Георгиев Великов – член. 
5. Микерям Кадир Адям – член. 

  

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Даване становище за дялово участие на общината по проект по програма „ФАР” 
”Подобряване състоянието и интеграцията на малцинствените групи в неравностойно 
положение със специален фокус върху ромите” – вх. № 43/17.01.2008 г.. 

2. Даване становище за дялово участие по проект по програма „ФАР” „Реконструкция 
на сгради на училища, предоставящи интегрирано образование на ученици от ромски 
произход в етнически смесени класове” – вх.42/17.01.2008 г..  
 

По първа точка от дневния ред докладва Александър Иванов: 
Предложението за участие в проекта е добро. 5 % за участие в проекта е малък със 

сравнение с другите проекти, където обикновено е 20 %. Така, че аз съм за. Да участваме с 
20 000 евро и да получим 420 000.. 

 

 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Петър Петров: Смятам, че при тази формула за дялово участие, икономическата 
изгода за общината е голяма и ние като общински съветници трябва да подкрепяме такива 
идей. 

2. Йордан Великов: Предлагам да дадем положително становище и да гласуваме 
„за” 

3. Микерям Адям: Подкрепям този проект и дано да бъде добре разработен за да го 
спечели общината. 

 
По  втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: 
Този проект е за 210 000 евро, като ние трябва да участваме със 10 000. Смятам, че 

тоди проект също трябвада се подкрепи.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Микерям Адям: Идеята е много добра и смятам,че също това ще се подкрепи 
условията на учебно-възпитателния процес. 

2. Александър Иванов: Подкрепям проекта и вярвам , че той ще се осъществи. 
 След приключване на разискванията, по предложение на председателя 
Александър Иванов приехме следното 
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С Т А Н О В И Щ Е: 

 
1. По първа точка: Комисията с 5 (пет) гласа „за” подкрепя проект за 

дялово участие по проект по програма „ФАР” „ Подобряване на състоянието и 
интеграция на малцинствените групи в неравностойно положение със специален 
фокус върху ромите”Подкрепя дяломото участие на общината с 10 000 евро. 

2. По втора точка: Комисията с 5 (пет) гласа „за” подкрепя проекта и 
предлага общинския къвет да гласува „ЗА” проект по програма „ФАР””Подобряване 
на састоянието и интеграцията на малцинствените групи в неравностойно положение 
със специален фокус върху ромите”Подкрепя дяловото участието на общината с 
20 000 евр 

 
 

  Заседанието на постоянната комисия завърши в 19.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                          (Александър Ив. Иванов)                                (Петър К. Петров)                                 (Красимир Г. Кунев 
 
 

4. ………………………  5. ………………………  
                              (Йордан Г. Великов)              (Микерям К. Адям) 
 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       ______________ (Ал. Иванов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 
 
       _______________ (П. Петров) 


