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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 20 

 

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 „Законност, обществен ред и 
сигурност”, на което присъстваха: 

1. Велико Димитров Стефанов– Председател на комисията. 
2. Айдън Сабриев Карамехмедов – секретар. 
3. Велко Иванов Иванов – 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 докладва Велико Стефанов: Бюджетът за 2010 г. 
е по-малък в сравнение с този от 2009 г. Това не изненадва никого. Такива са реалностите. 
Така или иначе с него се залага рамка, с която да бъдат задоволени в най-голяма степен 
потребностите на жителите от Общината, да се подобри качеството на административните 
услуги, утвърждаване на делегираните бюджети, разширяване на социалните услуги. 
Бюджетът, който ни се предлага е изготвен от администрацията и тя трябва да си е 
направила сметка дали може да го изпълни. Затова ви предлагам да го приемем. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Велко Иванов: Ти си прав, че Кметът и администрацията най-добре познават 
моментното състояние на Общината. На базата на тяхния опит трябва да са си направили 
правилно сметката. 

2. Айдън Карамехмедов: За отбраната и сигурността са предвидени едва 3 % от 
държавното финансиране, а ние от своя страна от местните дейности дофинансираме с още 
13 %. Звеното КООРС трябва да продължи да работи, но съвместно с органите на МВР, така 
че съм съгласен 14 000 лева да бъдат заделени за закупуване на автомобил, с който ще се 
патрулира ежедневно из нашата Община. По този начин ще бъде осигурено полицейско 
присъствие в шестте села, в които от години няма полицаи. Подкрепям бюджета. 

 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 16.00 часа. 
 
 
Подписали протокола: 

 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                           (Велико Д. Стефанов)                          (Айдън С. Карамехмедов)                               (Велко Ив. Иванов) 
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       Председател на комисията: 
 
 
       _____________ (В. Стефанов) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       _________ (А. Карамехмедов) 
 


