ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ
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ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И
ТУРИЗМА”

ПРОТОКОЛ
№7
Днес, на 26.01.2010 г., от 15.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по „Проблемите на децата,
младежта, спорта и туризма, на което присъстваха:
1. Огнян Стефанов Георгиев– Председател на комисията.
2. Енчо Петров Стоянов – член.
Отсъства: Сезер Юсеин Сабах – секретар.
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. № 27/20.01.2010 г.,
относно: Приемане на Културен и спортен календар на Община Две могили за 2010 г.
2. 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 докладва г-н Огнян Георгиев: За първи път в
нашия мандат администрацията ни предлага приемането от Общинския съвет на такъв
календар. В неговото изготвяне по отношение на спортната част имам и участие лично аз.
Тези мероприятия са включени в спортния календар за нашата област, така че аз предлагам
да го подкрепим на предстоящата сесия.
В разискванията по първа точка взеха участие:
1. Г-н Енчо Петров: Положителното е, че този календар е обвързан и финансово.
Разбира се тези средства в хода на годината могат да се променят. Аз също не възразявам
да я подкрепим.
По втора точка от дневния ред докладва г-н Енчо Петров: Бюджетът на
Общината е съобразен с икономическата криза. В него ще разчитаме повече на местните
приходи, отколкото на държавните. За спорта са предвидени 245 534 лева, което е 4,5 %
разходи, които планираме да бъдат извършени. Разбира се тези разходи са общо със
средствата, които са предвидени за култура. Само за спорта сумата е 83 940 лева, като това
ще отиде основно за поддържане на спортната база, спортните мероприятия и клубове.
Такива са реалностите и трябва да ги приемем каквито са.
В разискванията по втора точка взеха участие:
1. Г-н Огнян Георгиев: Да се надяваме, че през годината Общината ще успее да
продаде имотите, които е предложила за продажба, от там част от средсвата ще може да се
заделят и за младежта и спорта.
След приключване на разискванията, приехме следните
С Т А Н О В И Щ А:
1. Комисията с 2 (два) гласа „за” приема предложения ни Културен и спортен
календар на Община Две могили за 2010 г.
2. Комисията с 2 (два) гласа „за” приема Бюджета на Община Две могили за 2010
г. по отношение на младежта, спорта и туризма.

2

Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 часа.
Подписали протокола:
1. ………………………
(Огнян Ст. Георгиев)

2. ………………………
(Енчо П. Стоянов)

Председател на комисията:
_________ (Огнян Георгиев)

Секретар

на

комисията:

_____________ (Сезер Сабах)

