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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ПРОБЛЕМИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, 

ПРЕДОТРАТЯВАНЕТО И РАЗКРИВАНЕТО КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ  И 
ВЕРОИЗПОРЕДАНИЯТА” 

 
П Р О Т О К О Л  

№ 40 
 

Днес, на 22.01.2010 г., от 16.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2, се проведе заседание на постоянната комисия по „Проблемите на гражданското 
общество, предотратяването и разкриването конфликти на интереси и вероизповеданията, 
на което присъстваха: 

1. Микерям Кадир Адям– Председател на комисията. 
2. Никола Иванов Николов – секретар. 
3. Велико Димитров Стефанов – член.   

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

1. Разглеждане на Обяснителна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 30/21.01.2010 
г., относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2010 г. 
 По първа точка от дневния ред докладна г-жа Микерям Адям: Колеги, предложен 
ни е проект за бюджет на Община Две могили за 2010 г., който трябва да разгледаме на това 
заседание. Прави впечатление, че бюджетът е добре балансиран. Направените разчети за 
отделните дейности са разгледани в детайли от Общинска администрация. Бюджетът е 
разпределен съобразно условията, които са в нашата Община. Вижда се, че основно перо в 
бюджета има за образованието. Една част от средствата от местните дейности ще отиде за 
дофинансиране на държавните такива, като то тези 350 000 лева близо 30 000 лева ще 
отидат във функция образование. Предлагам да го подкрепим. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Г-н Никола Николов: Бюджетът наистина е съобразен с условията на финансова 

и икономическа криза. Прави впечатление, че за детските градини е предвидена сумата от 
670 000 лева. От нея държавното финансиране е близо 330 000 лева. Разликата от 340 000 
лева ще бъде заплатена от Общината. Финансовият ресурс отговаря в най-голяма степен на 
потребностите. Предлагам да подкрепим така направения проект. 

2. Г-н Велико Стефанов: Проектът за бюджета наистина е добър, стига да се 
изпълни. Вижда се, че през тази година не сме вдигали нито местните данъци, нито таксите, 
които събира Общината. Основно ще се разчита на жителите, които да си платят местните 
данъци и такси. С това те ще помогнат бюджета за годината да се изпълни. Съобразен е с 
нарастващата потребност за по-добро развитие на Общината, и затова трябва да го 
подкрепим. 

След приключване на разискванията, приехме следното 

 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” подкрепя предложения проект за бюджет на 
Община Две могили за 2010 г. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
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Подписали протокола: 
 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                             (Микерям К. Адям)                             (Никола Ив. Николов)                             (Велико Д. Стефанов) 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       __________ (Микерям Адям 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       ______________ (Н. Николов) 


