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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 28 

 

Днес, на 09.05.2008 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. Петър Колев Петров – председател. 
2. Тодор Неделчев Куцаров - секретар. 
3. Красимир Ганчев Кунев – член. . 
4. Йордан Георгиев Великов – член. 
5. Микерям Кадир Адям – член. 

  

В работата на комисията с право на съвещателен глас участие взе Драгомир 
Дамянов – Кмет на Община Две могили. 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред 
 1. Разработване на Програма за управление на Община Две могили за мандат 2007 - 
2011 година.  

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: 
 С Решение № 212/05.07.2005 г. на Общинския съвет Две могили прието с Протокол № 
27/05.07.2005г.бе приет план за развитие на Община Две могили за периода 2007-2013 г. 
 Плана е разработен в съответствие с изискванията на чл.14 от Закона за регионалното 
развитие и в изпълнение на изискванията на чл.27 от ЗЗР.  

  Плана е съставен в съответствие с Националната стратегия за развитие 2005-2015 г. 
Националните оперативни програми, План за развитие на Северен централен Район, Областната 
стратегия за развитие 2005-20015 г.и методическите указания на МРРБ. 

 Главната задача на плана е да формира визия за желаното състояние на Общината до 
2013 г:, като определи стратегическите цели и приоритетите в развитието на община Две могили 
за период, като набележи конкретни мерки за постигане на поставените цели. 

  Съгласно чл. 44 от ЗМСМА кмета на Община Две могили за първи път внася пред 
Общинския съвет програма за управление за срока на мандата 2007-2011 г. 

 В разискванията по първа точка взеха участие:   
1. Красимир Кунев: Приоритетите на Общинското ръководство са добре очертани и, 

смятам че ние трябва да ги приемем и да се следи за тяхното изпълнение от общинска 
администрация. Инвестициите са много големи и аз просто изразявам съмнение откъде ще 
се намерят толкова средства. Вярно е, че се разчита на европейските фондове, но дали 
администрацията ще може да подготви такива проекти и да ги спечели.  

2. Йордан Великов: Програмата е добра, много е напрегната, ако тя се изпълни тя 
ще бъде много добре за инфраструктурното обезпечаване на хората. Имам предвид улици, 
подновяване на обществени сгради. Добра работа по въпросите на екологията и туризма. 

3. Тодор Куцаров: Приоритетите са много добре поставени, това са значими неща за 
Две могили. Но едно е на теория да поставяме тия въпроси, друг е въпроса на практика да 
се направят.  

4. Микерям Адям: Подкрепям програмата и  предлагам да я гласуваме. 
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След приключване на разискванията, по предложение на Петър Петров, 

комисията прие следното становище: 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРИЕМА Програмата за управление на Община 

Две могили за мандат 2007 – 2011 година.  
2. Задължава Кмета на Общината да подготви Докладната записка по Програмата и 

да я внесе за разглеждане на следващото заседание на Общинския съвет. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 19.00 часа. 
 

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) 

 


