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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  

№ 38 
 

Днес, на 07.10.2009 г., от 15.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2, 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. Разглеждане на подадените заявления от кандидати за съдебни заседатели към 
Апелативен съд град Велико Търново.  

По първа точка от дневния ред докладна г-жа Микерям Адям: Съгласно 
определените от нас изисквания към днешна дата са постъпили единадесет заявления, от 
които един се е отказал. Към заявленията са приложени всички необходими документи, 
което означава, че те следва да бъдат допуснати до обсъждане в Общинския съвет. За 
целта, считам че следва да бъдат подготвени бюлетини с имената на кандидатите. Същите 
по време на обсъждането да бъдат раздадени на съветниците. Да се обясни, че всеки един 
от тях може да гласува за трима кандидата. Тези, които получат най-много гласове, те ще 
бъдат избрани за съдебни заседатели. Ако повече от трима от кандидатите получат равен 
брой гласове, само между тях се провежда второ гласуване. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Г-н Никола Николов: По време на представянето на докладната, мисля че трябва 

да се даде кратка характеристика за всеки един от кандидатите. Според мен за съдебни 
заседатели трябва да бъдат избрани Кера Кръстева, Димитринка Кунева и Боряна 
Фучеджиева. 

2. Г-н Велико Стефанов: Съгласен съм с направените предложения от колегите и ги 
подкрепям напълно. Мисля, че посочените кандидати ще се справят добре и достойно ще 
представят Общината. 
 

След приключване на разискванията, приехме следното 

 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” ДОПУСКА за разглеждане в Общинския съвет 
следните кандидати за съдебни заседатели: 

1.1. Недялко Борисов Недялков 
1.2. Кера Кръстева Великова 
1.3. Мариана Ангелова Илиева 
1.4. Пенка Димитрова Леонова 
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1.5. Галя Иванова Павлова 
1.6. Венетка Славова Калицова 
1.7. Станислав Симеонов Маринов 
1.8. Димитринка Веселинова Кунева 
1.9. Цветелина Василева Йорданова 
1.10. Боряна Миткова Фучеджиева 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 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) 


