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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  

№ 14 
 

Днес, на 12.04.2008 г., от 11.00 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.   

  

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

 

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 88/11.04.2008 г. на Драгомир Дамянов – 
кмет на Община Две могили, относно: Подготовката, осъществяването и финансирането на 
програмата за панаирните дни в Две могили. 
 

По първа точка от дневния ред докладва Никола Николов: 
 Празникът на Две могили тази година ще бъде между 9 – 11 май. Кметът предлага 
разнообразна програма в която ще струва на данъплатеца 18 450 лв. Сумата не е малка, но 
има предвидени нови мероприятия, които през предишните години се са организирани. Така 
например, ще има: 

1. „Мис Две могили”. 
2. Конкурс – есе, рисунка „Моят европейски град”. 
3. Мажоретки. 
4. Духов оркестър. 
5. Турнир по езда и т. н. 
 Вижда се, че Общината иска да обхване по-голям кръг от населението на града, 

така, че идеята е добра и следва да подкрепим Докладната. 
  1. Г-н Велико Стефанов: Чета, че ще има Конкурс за „Най-чиста улица” и „Образцов 
дом”. Това също е ново и е интересно. Дано се включат повече хора в тези иницитиви. 
Парите наистина не са малко, но поне за два дена да си отпуснем душите.  

2. Г-жа Микерям Адям: Парите сигурно ще притеснят много хора от града, но те са 
предвидени по различни пера. Не е задължително всичко да се похарчи. Ако останат пари, 
ще останат пак в Общината. Не е проблем, след празника, да се поиска информация, колко 
пари са изхарчени и за какво. Така, че предлагам да гласуваме.   

 

След приключване на разискванията, приехме следното 

 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КМЕТА НА 
ОБЩИНАТА РАЗЧЕТ ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА по подготовката, 
осъществяването и финансирането на панаирните дни в град Две могили. 
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Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 часа. 

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

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

Секретар     на      комисията: 
 
 
       ______________ (Н. Николов) 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


