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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  

№ 42 
 

Днес, на 18.05.2010 г., от 14.30 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. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 175/15.05.2010 г., относно: 
Промяна името на Детска ясла „Николчо Чампоев” град Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладна Микерям Адям: Направено е 
предложение от персонала и родителите, чийто деца посещават детска ясла „Николчо 
Чампоев” град Две могили за промяна на името. Предложението е новото име на яслата да 
бъде „Радост”. Предлагам да подкрепим предложението. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Никола Николов: Аз също мисля, че името „Радост” е по-подходящо от 

съществуващото. Звучи много по-подходящо и съвременно в сравнение с настоящото. 
Много от родителитеедва ли са чували дори за Николчо Чампоев. Подкрепям това 
предложение с ясното съзнание, че новото име ще зареди с допълнителна енергия и 
ентусиазъм персонала на детското заведение и ще спомогне за по-щастливото пребиваване 
на децата през деня. 

2. Велико Стефанов: Аз също подкрепям така направеното предложение. Изборът 
на новото име е много подходящ, все пак става дума за деца. 

 

След приключване на разискванията, приехме следното 

 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” подкрепя предложението за промяна името на 
Детска ясла „Николчо Чампоев” град Две могили. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 15.30 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) 


