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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 91 

 

Днес, на 06.02.2009 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 с Проект за «Оборудване и обзавеждане на 
Защитено жилище за възрастни с увреждания» 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров:  Постъпила докладна 
записка с намерение за кандиатстване с проект “ Оборудване и обзавеждане на защитено 
жилище за възрастни с увреждания” в с. Могилино. Аз участвах на срещата с министър 
Емилия Масларова състояла се в Могилино на нея се направи анализа и възможностите за 
разкриване на дом за стари хора на мястото на закриващия се дом за деца и юноши. 
Проекта е на стойност 30 000 ,00 лева с дялово участие на общината от 10% или 3 000,00 
лева. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев:.По принцип всички трябва да се съгласим,че имали възможност 
да се получат пари по програми в общината трябва да се кандидатства .Средствата, които 
общината трябва да задели са от капиталовите разходи заложени в бюджета и смятам ,че 
няма да са проблем. 

2.Тодор Куцаров: Средствата са в рамките на възможностите на общината и с това 
решаваме някои социални проблеми на жителите на с.Могилино. Становището ми е за. 
 2. Микерям Адям:.Съгласна съм с така направеното предложение и поддържам 
мнението на г-н Куцаров. 
  
 След приключване на разискванията, комисията приема следните    

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” подкрепя предложението да се участва с проект 

“Оборудване и обзавеждане на Защитено жилище за възрастни” в с. Могилино. 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев) 
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4. ………………………  5. ………………………   
           (Йордан Г. Великов)                              (Микерям К. Адям) 
  

 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       __________________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 
 

        

 
 

        

 


