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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 14 

 

Днес, на 01.03.2008 г., от 10.30 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 – секретар. 
2. Красимир Ганчев Кунев – член. . 
3. Йордан Георгиев Великов – член. 
4. Микерям Кадир Адям – член. 

  

Отсъства: Александър Иванов – подал молба в Общинския съвет за прекратяване 
предсрочно на пълномощията му като общински съветник, поради назначаването му на 
длъжност в общинска администрация – Две могили. 

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

1. Раглеждане на Докладна записка с вх. № 63/27.02.2008 г. на Драгомир Дамянов – 
кмет на Община Две могили, относно: Утвърждаване на средства за отбелязване на 
Националния празник на Република България – 3 – ти март. 
 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: 
На заседанието на Общинския съвет, проведено в село Могилино избрахме комисия, 

която за организира тържественото отбелязване 130 – годишнината от освобождението на 
България от турско робство. На тази комисия, аз съм секретар и мога да ви каже, че тя 
проведе пет заседания през предния месец. Набелязахме мероприятия, които да проведем 
на 3 – ти март. В тази докладна е посочена сумата от 2 000 лв., която ще бъде необходима 
за осигуряване на мероприятието. Сумата е в рамките на разумното, така че ви предлагам 
да я приемем.  

 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Микерям Кадир: Сумата не е голяма. Може да се отпусне. Още повече, че тези 
средства вече са изразходвани и ние само ги узаконяваме.   

2. Красимир Кунев: Аз също съм член на временната комисия по подготовката на 
тържественото честване на 130 – годишнината от Освобождението. Постарахме се без 
много разходи да организираме честването. От нас остава да поканим съгражданите си да 
присъстват на центъра в град Две могили. 

3. Йордан Великов: Няма какво да обсъждаме – нека да гласуваме.  
 След приключване на разискванията, по предложение на Петър Петров,    
комисията прие следното становище: 
 

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

УТВЪРДИ РАЗХОДА от 2 000 лв., необходими за отбелязване 130 – годишнината от 
Освобождението на България от турско робство. 
  

Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 часа. 
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Подписали протокола: 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                               (Петър К. Петров)                                 (Красимир Г. Кунев)              (Йордан Г. Великов)  
 
 

4. ………………………   
                             (Микерям К. Адям) 
 
 
       За Председател на комисията: 
 
 
       __________________ (П. Петров) 
 
 

За Секретар   на   комисията: 
 
 
       __________________ (Кр. Кунев) 

 


