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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 25 

Днес, на 28.01.2010 г. от 9.30 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2 се проведе заседание на постоянната комисия по „Земеделие, гори и опазване на 
околната среда, на което присъстваха: 

1. Велко Иванов Иванов– Председател на комисията. 
2. Енчо Петров Стоянов – секретар. 
3. Светлозар Милчев Донев – член.  
4. Никола Иванов Николов – член. 
5. Мехмед Селманов Чолаков – член. 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Обяснителна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 30/21.01.2010 
г., относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2010 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Велко Иванов: Проекто-бюджетът на 
Общината за 2010 г. възлиза на 4 818 806 лева, което е 91 % спрямо първоначалния бюджет 
за 2009 г. Това показва, че през настоящата година ще сме вероятно финансово затруднени 
да изпълним целите, които сме си поставили. Да се надяваме, че счетоводството и Кметът 
правилно са разчели приходната и разходната част в бюджета и в крайна сметка Общината 
ще успее да се разплати с лицата, към които има задължения и ще си събере от своя страна 
приходите, които на нея и дължат. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Никола Николов: През настоящата година трябва да приключи изготвянето на 
проекта за канализация в град Две могили, а при добро стечение на обстоятелствата – в 
края на година или по-вероятно началото на следващата да започне реализирането му. 
Тогава по улиците ще има да се правят изкопи и на хората няма да им е приятно да живеят 
в такава среда. Ние трябва да ги убедим, че това, което се прави е за града ни. По този 
начин той ще стане по-благоприятен за инвестиции. 

2. Светлозар Донев: За съжаление възможностите на бюджета са ограничени и 
парите, които могат да се отделят за озеленяване и поддържане на порковете са крайно 
недостатъчни. Трябва да се търсят възможности, чрез различните оперативни програми, 
чрез набиращата сили местна инициативна група да се работи по поддържане на зелените 
площи, възстановяване на горите и т.н. 

3. Енчо Петров: Съгласен съм да се приеме бюджета в този му вид. 
4. Мехмед Чолаков: Общината трябва да работи по-добре с кооперациите. По някои 

от мероприятията би трябвало те да помагат финансово. Аз лично съм готов и ще помагам с 
каквото мога. 

 
След приключване на разискванията, приехме следното 

  

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема предложения проект за бюджет на 
Община Две могили за 2010 г.  
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 Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.30 часа. 

 
Подписали протокола: 

 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                             (Велко Ив. Иванов)                             (Енчо П. Стоянов)                              (Светлозар М. Донев) 

 
 

4. ………………………  5. ………………………   
                            (Никола Ив. Николов)                              (Мехмед С. Чолаков))  
 
 
 
 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _______________ (В. Иванов) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       ____________ (Енчо Стоянов) 
 
 
 
 


