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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 71 

 

Днес, на 05.11.2008 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. Йордан Георгиев Великов – член. 
Отсъства: Микерям Кадир Адям  - член. 
 

 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. № 408/05.11.2008 г. на Драгомир Дамянов 
относно: Изменение на Общинския план за регионално развитие. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Необходимо е да се 
коригира общинския план за развитие на Община Две могили в мярка, подобряване на 
инфраструктурата, което се отнася за подобряване стандарта на живот на гражданите в 
Община Две могили. Тъй като в тази мярка ремонта на уличната пътна мрежа са заложени в 
2005 година стойности, които не отговарят вече на съвременната целева политика и е 
необходимо да се коригира стойностите в зависимост от новите цени. Също предлагам 
ремонт на уличната пътна мрежа да се промени в общинския план за развитие като позиция 
в ремонт на общинската пътна инфраструктура  и улична пътна мрежа. Тогава е заложено в 
тази мярка 1 800 000 лева, което се отнасяше за малки участъци в четвъртокласната пътна 
мрежа, а сега в разработването на проектите от Широково до разклон Бъзовец един проект 
и от разклон Бъзовец до Батишница втори проект. Средствата по тази мярка на двата 
проекта възлиза 9 890 000  лева. Трябва да приемем решение в мярка „ремонт на общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна мрежа”. В общинския плана се записва, че мярката 
струпа 9 890 000 лева. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Тодор Куцаров: Смятам, че с тези проекти трябва да се кандидатства и ,че те 
трябва да бъдат записани в общинския план за развитие. 
 2. Йордан Великов: Участието в тези програми е важно за развитието на Общината. 
Ние като комисия винаги трябва да подкрепяме тези инициативи, защото те са много важни 
за инфраструктурата. Ето защо е необходимо корекция в плана за развитие, смятам че 
трябва да се предложи и да се приеме. Разделянето на този обект на два е необходимо за 
може да се побереме в предвидените суми до 2 000 000 лева. 
 3.Красимир  Кунев: Основната причина поради която трябва да се измени 
общинския план за регинално развитие е, че се появява разлика в средствата заделени по 
мярката „Ремонт на уличната пътна мрежа”. Тази разлика е в следствие на двата проекта по 
които кандидатства нашата Община, тях ги изясни колегата Петър Петров. Другата причина 
поради, която сме длъжни да изменим общинския план е, че той трябва да се представи в 
новия му вид когато се кандидатства пред ОП „Развитие на селските райони”. 
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 След приключване на разискванията, комисията приема следното  

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ да 

приеме предложението на Кмета на Общината за изменение на Общинския план за 
регионално  развитие – така, както е посочено в докладната. 

. 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

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

           
 

4. ………………………           
           (Йордан Г. Великов                         

 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       __________________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 
 


