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

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА” 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 10 

 

Днес, на 06.03.2008 г., от 16.30 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по „Проблемите на гражданското 
общество и вероизповеданията, на което присъстваха: 

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

  

В работата на комисията с право на съвещателен глас участие взе Байчо Георгиев – 
председател на Общинския съвет. 

 

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

1. Вземане на становище по Обяснителна записка на Драгомир Дамянов – Кмет на 
Община Две могили относно приемане на бюджета за 2008 г. с вх. № 75/06.03.2008 г. 
 

По първа точка от дневния ред докладва Микерям Адям: 
 Предлагам да подкрепим предложения от Кмета проект за бюджет. Той си е 
направил сметката, той ще трябва и да го изпълнява. От него се вижда, например, че за 
читалищата, издръжката е 5 829 лв. за една субсидирана бройка. В бюджета за 2008 г. са 
предвидени средства в размер на 93 264 лв. т. е. за издръжка на 16 субсидирани бройки.  
 За дейност “Музеи и художествени галерии с местен характер” са заделени 1 610 лв. 
 За дейност “Обредни домове и зали” са заделени средства за заплати и 
осигурителни плащания на 3 щатни бройки и издръжка в размер на 24 866 лв. 
 За дейност “Други дейности по културата” са предвидени 12 000 лв. за общоградски 
прояви – “Седмица на град Две могили”, “Международен детски фестивал” и Туристически 
събор в местността “Орлова чука” и други. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Г-н Никола Николов: Аз не разбирам от числа много, но както каза колежката, 
кмета го предлага и той ще го изпълнява.  

2. Г-н Велико Стефанов: Да гласуваме. 
 
 

След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 3 (два) гласа „за” РЕШИ ДА ПОДКРЕПИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ 

КМЕТА НА ОБЩИНАТА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2008 г.. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 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) 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


