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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  

№ 13 
 

Днес, на 10.04.2008 г., от 17.00 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. № 84/09.04.2008 г. на Байчо Георгиев – 
председател на Общинския съвет, относно: Избиране на членове на Временната комисия за 
избиране и провеждане на конкурс за избор на Обществен посредник в Община Две могили, 
област Русе. 
 

По първа точка от дневния ред докладва Микерям Адям: 
 Знаете, че през месец март приехме Правилник за дейността на Обществения 
посредник. В него е записано, че комисия, избрана от Общинския съвет организира и 
провежда конкурса за посредник. В този смисъл е и настоящата Докладна. Предложението 
на Председателя за членовете на комисията е съобразено със статукството в Общинския 
съвет. Липсва представител социалдемократите, но се надявам, те да не се сърдят. От 
нашата комисия ще участва Кольо, така, че предложението ми се струва разумно и 
предлагам да подкрепим предложената Докладна за избор на временната комисия. 
  1. Г-н Никола Николов: Аз предварително бях говорил с Байчо Георгиев и заедно с 
него съгласувахме членовете на комисията. Не вярвам да има хора, които да се сърдят, 
защо не са в тази комисия. Все пак, тя е само от 5 човека. 

2. Г-н Велико Стефанов: Важното беше да има човек от нашата комисия в тази 
временната. Имаме такъв и при това предложение, всичко е наред. Така, че подкрепям 
предложението на Георгиев. Мисля, че и останалите общински съветници, ще го подкрепят.  

 

След приключване на разискванията, приехме следното 

 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – БАЙЧО ГЕОРГИЕВ за избор на членове на 
Временната комисия по организирани и провеждане на конкурс за избор на 
Обществен посредник в Община Две могили, област Русе. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 

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

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

Секретар     на      комисията: 
 
 
       ______________ (Н. Николов) 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


