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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ” 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 116 

 

Днес, на 03.07.2009 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  
Отсъства: Йордан Георгиев Великов -  член 

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

1. Актуализиране на Общинския план за регионално развитие на Община Две могили 
2007-2013 година.  
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Общинския план за 
развитие е разработен и приет през 2005 г. Същият е широкообхватен и разглежда всички 
икономически, социални и обществени проблеми на Община Две могили. Ние трябва да си 
разпределим задачите по неговото съставяне. За това предлагам: 

1. Тодор Куцаров да поеме въпросите на безработицата и икономическото развитие 
на общината. 

2. Красимир Кунев да поеме социалните въпроси в общината. 
3. За дейността на общинска администрация, образованието и здравеопазването ще 

отговаря Микерям. 
4. Аз ще разработя и ще сглобя цялостно плана за развитие в общината.  

 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: Съгласен съм да работя по въпросите свързани с дейността на 
Агенцията за “Социално подпомагане”, с Дома за умствено изостанали в село Могилино  и 
перспективите в развитието на социалните дейности в общината. 
 2. Тодор Куцаров: Задачите, които искате от мен, ще се постарая да ги изпълня в 
срок. Мисля, че тази работа е отговорна и трябва комисията да се справи добре. 
 3. Микерям Адям: Ще се заема с тези задачи, но е необходимо да се определят 
сроковете за представяне на материалите. 

  
 След приключване на разискванията, комисията приема следните    

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за”  разпределя своите членове по отрасли за 

разработката на общинския план за развитие до 2013 г., както следва: 
1.1. Тодор Куцаров поема въпросите на безработицата и икономическото развитие на 

общината. 
1.2. Красимир Кунев поема социалните въпроси в общината. 
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1.3. Микерям Адям поема дейността на общинска администрация, образованието и 

здравеопазването. 
1.4. Петър Петров – обработи събраната информация и ще изготви предложението 

за изменение и допълнение на Общинския план за развитие.  
 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 
 
Подписали протокола: 
 

 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев) 
         
 
 

 4. ………………………   
           (Микерям К. Адям) 

 
  

 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       ______________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       _____________ (Т. Куцаров) 
 

        

 
 

        

 


