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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 104 

 

Днес, на 13.04.2009 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. Продажба на имот частна общинска собственост, чрез публично оповестен 
конкурс. Докладна записка№ 200/ 09.04.2009 г. 

2.Участие на Община Две могили със съвместен проикт с Окръжен съвет Гюргево, 
Румъния.Докладна записка № 201./09.04.2009 

3 Разкриване на Социална услуга,представяне общноста”Център за настаняване от 
семеен тип”.Доклана записка № 202/09.04.2009 г. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Община Две могили е 
собственик на имот частна общинска собственост в с. Батишница, училище “Христо Ботев” 
Същото е закрито и е загебило своето преднадзначение,като училище.Данъчната оценка на 
имота е 58 575 лева,а оценката на независим оценител е 159 500 лева за начална тръжна 
цена. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев:Съгласен съм защото там повече деца няма да има.. 
 2. Тодор Куцаров:Смятам ,че трябва да се продаде и да се разкрият работни 
места,при тази криза това трябва да се направи.Ако не се продаде имота ще се разграби и 
руши  
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Във връзка с програма  
за Трансгранично сътрудничество между България и Румъния се разработва проект 
Иновации и трансгранично сътрудничество в туристическия бранш.Собственото участие на 
Община Две могили е в размер на 2,18% от общия Бюджет на проекта. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Микерям Адям:.Хубаво е да се участва в тези проекти за трангранично 
сътрудничество 
 2. Тодор Куцаров:.Трябва да се участва в такива проекти ,щом финансирането се 
осъществява от европейските фондове. 
 По трета точка от дневния ред  докладва Петър Петров: Община Две могили и 
УНИЦЕФ подписаха договор за разбирателство и сътрудничество.Разработен е проект за 
предоставяне на социална услуга “Център за настаняване от семеен тип с капацитет 12 
места, 10 човека числен персонал и годишен бюджет в размер на 93 612 лева. 
 В разискванията по трета точка взеха участие: 
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  1. Красимир Кунев:Според мене е нормално въпросното финансиране дано 
да задоволи потребностите на работещите и живущите. 

2. Тодор Куцаров: Този приют е необходим има много деца които се нуждаят 
от тази помощ,и най важното ще се финансира от въшен орган. 

  
 
 След приключване на разискванията, комисията приема следните    

 
С Т А Н О В И Щ А: 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласието си да бъде продаден  имот частна 
общинска собственост училище в с. Батишница ,чрез конкурс. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за”  дава съгласието си за участие на Община Две 
могили с проект трансгранично сътрудничество с дялово участие 2,18% от общата стойнос 
на проекта. 

3. Комисията с 5 (пет)  гласа  “за” дава съгласието си за откриване на социална 
услуга”Център за настаняване от семеен тип “в гр Две могили,с бюджет 93 612 лева.  

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев) 

           
 

4................................  5............................... 
       (Микеря Адям)       Йордан Великов 

        
 

Председател на комисията: 
 
 
       __________________ (П. Петров) 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 


