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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  
№ 44 

 

Днес, на 16.08.2010 г., от 14.30 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 Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 308/12.08.2010 г., 
относно: Приемане актуализирания бюджет на Община Две могили за 2010 г. 

По първа точка от дневния ред докладна Микерям Адям: Предложен ни е проект 
за актуализация на бюджета на община Две могили за 2010 г..От докладната е видно,че 
приходите с държавен характер са намалени с 92 хил. лв..Това налага намалението на 
разходите и в общинският бюджет.Така направените промени ,според мен са основателни и 
предлагам да подкрепим докладната. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Никола Николов: Аз също съм на мнение,че трябва да подкрепим докладната.В 

крайна сметка намалените приходи са непосилни за общината и трудно може да бъдат 
набавени от местни дейности. 

2. Велико Стефанов:Аз също подкрепям докладната.Видно е ,че ситуацията е доста 
сложна от финансова гледна точка,все пак сме в криза. 

 

След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” Подкрепя   докладна записка от Драгомир 
Дамянов с вх. № 308/12.08.2010 г., относно: Приемане актуализирания бюджет на Община 
Две могили за 2010 г. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 15.30 часа. 

 

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

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

Секретар     на      комисията: 
 
 
       ______________ (Н. Николов) 


