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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 23 

 

Днес, на 11.04.2008 г., от 16.30 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 Байчо Георгиев – 
председател на Общинския съвет. 

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. № 81/07.04.2008 г. на Кмета на Община 
Две могили, относно: Приемане на Наредба № 11 за публично – частните партньорства, 
създавани на територията на община Две могили, област Русе – първо четене. 
 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: 
 Ние приемаме наредбата малко прибързано. Защо казвам това?- Защото, 

още не е приет закона за публично частното партньорство . Но и да се приеме няма да има 
кой знае какви разлики, които да се различават от нашата наредба. Наредбата е много 
добре направена и е съобразена с закона за регионалното развитие, закона за концесиите, 
закона за общинския бюджет, закона за общинската собственост, закона за местното 
самоуправление и местната администрация. В наредбата ясно са очертани задълженията 
на общината, нейното финансово и апортно участие, задълженията на частния партньор, 
публичността на сдружението и общественото обсъждане. Очертани са ясно задълженията 
на частния партньор кой как ще притежава мажоритарния дял за участи в проекти и тяхната 
реализация.. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Тодор Куцаров: Мисля, че тази наредба трябва да я  приемем, защото тя е много 
важна за общината като подобряване на инфра структурата, подобряване на обслужването 
на населението и развитието на публичния сектор. Така наредба досега не е била приемана 
в Русенска област и хубавото е, че ние сме първите.  

2. Красимир Кунев: Тази наредба е много важна за участие на проекти за 
европейските фондове .И тук най - добре може да се проявява публично - частно 
партньорство. 

3. Микерям Адям: Нашата страна България няма опит в това партниране, но в 
европейския съюз е доказана необходимоста от това. Предлагам на общинския съвет да 
бъде разгледана и приета..  
 След приключване на разискванията, по предложение на Петър Петров,    
комисията прие следното становище: 
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С Т А Н О В И Щ Е: 

 
 1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ДРАГОМИР 

ДАМЯНОВ ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА № 11 за публично – частните партньорства, създавани на 
територията на община Две могили, област Русе и ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, 
ТЯ ДА БЪДЕ ПРИЕТА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ. 

 
  

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. ………………………   
           (Йордан Г. Великов)                              (Микерям К. Адям) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       __________________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 

 


