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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  

№ 34 
 

Днес, на 16.04.2009 г., от 16.00 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 Докладна записка с вх. № 197/09.04.2009 г., относно: Отчет за 
изпълнение на Общинската стратегия за интеграция на малцинствата в Община Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладна г-жа Микерям Адям: През миналата 
година приехме стратетия за интеграция на малцинствата в нашата община. Сега ни се 
предлага първия отчет по нея. Според мен, той е слаб, непълен, да не кажа формален. 
Въпреки това, като за първи опит, ви предлагам да приемем това, което ни се предлага. А 
администрацията да се постарае догодина повече.  

1. Г-н Велико Стефанов: Аз мисля, че към тази стратегия трябва да има програма, 
която да се изпълнява. Да се заложат две – три мероприятия, не повече и да се работи.  

2. Г-н Никола Николов: Съгласен съм, че като за първи път, можем да приемем този 
отчет. Но за догодина, трябва да бъдем по-взискателни. И както казва колегата – да бъде 
разработена програма.  

След приключване на разискванията, приехме следното 

 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

 1. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРИЕМА Отчета за изпълнение на Общинската 
стратегия за интеграция на малцинствата в Община Две могили, като препоръчва да бъде 
разработена Програма за изпълнение на стратегията. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 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) 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


