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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 146 

Днес, на 13.02.2010 г. от 10.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2, 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  

5. Йордан Георгиев Великов –  член. 

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

1. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 65/11.02.2010 г., 
относно: Общински план за регионално развитие на Община Две могили 2007 – 2013 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Ние разглеждахме и 
работихме по плана за развитие на общината. Работиха и общинска администрация. Като 
цяло плана е добре актуализиран. В него са запазени анализа на силните и слаби страни, 
оценките, визията на общината и основните приоритети: Подобряване стандарта на живот, 
развитие на селското стопанство, развитие на промишлеността и развитие на туризма и 
екологията.   

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: В разработения план подробно е изложено моментното 

състояние на общината-демографско развитие, стопански сектор, социални дейности и 
образование, като на някои места има допуснати сталистични грешки и малки неточности. 
Съобразен е изцяло с управленската програма, предложена от кмета на общната и с 
бъдещите тенденции за развите. В този смисъл смятам към решението да предложим 
изработване на общински стратегии за развитието на стопанския сектор и туризма. 

2. Тодор Куцаров: Плана няколко пъти го прочетох, харесва ми. Винаги може да се 
намери махна на всяка разработка. Но в случая с малки изключения ние можем да дадем 
добра оценка на направения общински план. Можем да отидем на сесия и да го приемем. 

3. Йордан Великов: Трревожен е демогравския анализ, тенденцията на намаляване 
на населението и то най вече на българите. Тревожно е и това, че намалява раждаемоста и 
се увеличава смъртноста. Като цяло плана е добър и то най-вече в мерките.  

4. Микерям Адям: Има някои технически грешки, които не дават пряко отражение 
върху качеството на плана. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следното  
 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” реши да приеме Общинския план за регионално 
развитие и го предлга на сесията за обсъждане и приемане. Но за по-добро развитие на 
общината към него трябва да се разработят: 

1.1. Стратегия за развиетие на стопанския сектор най-вече селското стопанство . 
1.2. Стратегия за развите на туризма. 
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Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 
1. …………………  2. …………………  3. ………………… 

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

4. …………………  5. …………………   
          (Микерям К. Адям)                             (Йордан Г. Великов)   

 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       ______________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       _____________ (Т. Куцаров) 
 
 

 


