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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 58 

 

Днес, на 11.09.2008 г., от 14.00 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. Микерям Кадир Адям  -член 
4. Красимир Ганчев Кунев – член. . 
         Йордан Георгиев Великов – отсъства. 
 

 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. № 317 /09.09.2008 г. за Участие на Община 
Две могили в съвместен проект с Община Калугарене, Румъния. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров : Подготвя се проект за 
трансгранично сътрудничество Българи - Румъния в съответствие с европейските 
изисквания за сътрудничество. Подготвя се съвместен проект по програма Трансгранично 
сътрудничество, партньори по Проекта са Община Две мотили, Община Калугарене-
РУМЪНИЯ, „НПО- Еколинкс” - Русе и клуб Приятели на „Русенски Лом”. Проверката, която 
извърших  установих, че в двете Общини има защитени територии по натура 2000, което 
дава възможност за кандидатстване с Проект за запазване на биоразнообразието, 
екологична чистота в тези територии и запазване на екологичното равновесие. НПО 
Еколинкс има опит в разработването на такива Проекти и тяхното изпълнение, което ни дава 
гаранция, че разработения Проект по приоритер на ОС 2 може да бъде спечелен и изпълнен 
в двете трансгранични Общини. Съгласно приетата формула Община Две могили трябва да 
участва с 3% от общия бюджет по проекта. Не можем да кажем на каква стойност ще излезе 
проекта и затова участието го заковаваме на проценти. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Микерям Адям: Аз мисля, че определянето на господин Байчо Георгиев за 
представител на Общината по този проект е уместно и смятам, че ще се справи добре. 
 2. Красимир Кунев : Тези 3 %, които Общината трябва да подсигури трябва да се 
заложат в бюджета за 2009 година, защото Проекта ще се подготвя, ще се представя в 
Министерството на екологията и ако се спечели, тогава Общината ще изпълнява своите 
финансови задължения от 3 %. 
 3. Тодор Куцаров: Доколкото разбирам ние ще имаме финансово задължение от 3 
% и смятам, че това няма да бъде голяма сума и може да се заложи в бюджета на 2009 
година. При спечелването на Проекта ползата на Общината ще бъде стократна. 
 След приключване на разискванията, комисията прие следните  
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1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА даде съгласие 
за Участие на Община Две могили в съвместен проект с Община Калугарене, Румъния. 

 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 15.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев) 

           
4. ………………………   
            (Микерям К. Адям) 

 
 
       Председател на комисията: 
 
       __________________ (П. Петров) 
 

Секретар   на   комисията: 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 

 
 

 


