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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 87 

 

Днес, на 15.01.2009 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. Учредяване на безвъзмездно право за ползване върху имоти частна общинска 
собственост. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Русенския окръжен съд 
регистрира НПО „Местна инициативнап група – общини Борово, Две могили и Иваново. 
Сдружението спечели проек към СИФ гр. София на тема „Обучение, заетост, доход-шанс за 
ромската общност от три населени места.Проекта е насочен към обучение на трайно 
безработни лица с цел придобиване на знания и умения за осигуряване на доходи. За 
осъществяване на тази дейност ще се засадят 50 декара билкови насъждения. За това е 
необходимо да осъществим учредяване за 5 /пет / години право на ползване, предоставяне 
право на управление и ползване.Тези които ще се обучават са безимотни роми. За да имат 
доходи ще им предоставим земя за ползване от общинския поземлен фонд. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: Това са малки парцели земя от общинския поземлен фонд, 
които може да се предостави за управление и ползване с цел реализиране на определени 
доходи от безработни роми.Това ще покаже загрижеността на общината за бедното 
население и ще им даде възможност да реализират определени доходи ,чрез това вярвам 
,че ще се постигне тази цел в проекта. 
 2. Микерям Адям: Общината полага грижи за безработните малцинства и ми се иска 
да вярвам, че ще се постигнат резултатите начертани в проекта. Земите които се 
предоставят са една малка част от общинския поземлен фон. 
 3.Тодор Куцаров: От проверката, която направих установех, че това са 20 малки 
парцела от по 2 до 3 декара , много от тях не се ползват и правилно е да се дадат. Вярвам 
,че безработните роми ще обработват тази земя и ще реализират определени доходи. 
  
 След приключване на разискванията, комисията приема следното    

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” Комисията по „Бюджет и финанси” предлага на 

общинския съвет да гласува отдаване безвъзмездно за управление и ползване на 50 
/педесет /декара земя от общинския поземлен фонд. 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
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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) 
 

        

 
 

        

 


