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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  
№ 43 

 

Днес, на 16.07.2010 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 Йордан Борисов с вх. № 241/05.07.2010 г., относно: Приемане 
на Годишен отчет за дейността на обществения посредник при Община Две могили за 2009 
година. 

По първа точка от дневния ред докладна Микерям Адям: Съгласно Решение № 
565 по Протокол № 44/18.12.09 г. е представен Отчет за дейността на Обществения 
посредник на Община Две могили. Считам, че отчетът е доста изчерпателен, обхваща 
всички сфери на обществения живот на населените места в Общината и проблемите 
свързани с тях. Предлагам да подкрепим така предложения отчет. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Никола Николов: Наистина отчетйът е изчерпателен, но в него се срещат 

проблеми, които трудно могат да се решат само от намесата на Обществения посредник. 
Прави впечатление, че пропуските на Общината в областта на социалните услуги, 
нередовния транспорт, безстопанствените кучета и др. са основна част от жалбите на 
населението на Общината. Като изключим тези пропуски аз също подкрепям така 
представения отчет. 

2. Велико Стефанов: Аз също се запознах с предоставения отчет за дейността на 
обществения посредник при Община Две могили за 2009 година. Намирам го за пълен и 
изберпателен. Единственото, което ме трефожи, е че не всичко е по силите на посредника. 
Общината трябва да вземе по-дейно участие в решаване на проблемите по постъпилите 
жалби. В този си вид отчетът е добър и аз също го подкрепям. 

 

След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” подкрепя Годишен отчет за дейността на 
обществения посредник при Община Две могили за 2009 година. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 15.30 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) 


