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

ПРЕДОТРАТЯВАНЕТО И РАЗКРИВАНЕТО КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ  И 
ВЕРОИЗПОРЕДАНИЯТА” 

 
П Р О Т О К О Л  

№ 33 
 

Днес, на 14.04.2009 г., от 15.30 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по „Проблемите на гражданското 
общество, предотратяването и разкриването конфликти на интереси 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. Обсъждане на Жалба на Петка Славова Димова от град Две могили, улица 
“Витоша” № 2. 

По първа точка от дневния ред докладна г-жа Микерям Адям: Постъпила е жалба 
от Петка Славова Димова, с което иска да бъде освободена от такса смет, на имот, който тя 
е придобила по наследство от брат си в град Две могили. Съгласно чл. 18, ал. 4 от Наредба 
№ 5 могат да бъдат освободени от заплащане на такса смет само собственици на 
незастроени имоти. Нейният не е такъв – следователно следва да си плати задължението.    

1. Г-н Никола Николов: В нашата наредба няма текст, който да освобождава 
гражданите от заплащане на такса смет за застроени имоти. Отделно, те не е подала молба 
в определения в Наредбата срок – между 01.12.2008 г. до 31.12.2008 г. Така, че мисля, че 
жалбата следва да бъде отхвърлена. 

2. Г-н Велико Стефанов: Нямам каква да допълня. Може би за следващата 2010 г. 
следва да се помисли и за освобождаване на такива лица като Петка Димова.  

След приключване на разискванията, приехме следното 

 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

 1. Комисията с 3 (три) гласа „за” НАМИРА, че подадената Жалба от Петка Славова 
Димова от град Две могили, улица “Витоша” № 2 не следва да бъде уважена. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.30 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) 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


