
 1 

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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 23 

 

Днес, на 13.08.2010 г., от 16.00 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 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 докладва Велико Стефанов: До 23.08.2010 г. 
трябва да приемем Актуализирания бюджет на Общината. Предложеният проект е 
съобразен с възможностите ни. Администрацията си е направила сметка какво може да 
направи до края на годината. Ако ние предложим нещо различно, утре администрацията ще 
каже, че ние сме решили нещо, а друг е трябвало да го изпълнява. Мисля, че предложения 
ни проект за бюджет е подготвен добре и нека да го подкрепим.   
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Велко Иванов: До края на годината остават няколко месеца. Така, че това, което 
се планира е за кратък период. Нека да приемем този проект за бюджет.    

2. Айдън Карамехмедов: Аз също смятам, че трябва да приеме предложеното ни 
решение. 

След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” приема Актуализирания бюджет на Община Две 
могили за 2010 г. 

 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
 
Подписали протокола: 

 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                           (Велико Д. Стефанов)                          (Айдън С. Карамехмедов)                               (Велко Ив. Иванов) 

 
 
       Председател на комисията: 

 
       _____________ (В. Стефанов) 
 



 2 
Секретар     на      комисията: 

 
       _________ (А. Карамехмедов) 
 


