
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  

№ 53 
 

Днес, на 15.08.2011 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. Разглеждане на Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 
309/09.08.2011 г., относно: Приемане на Годишен отчет за дейността на 
обществения посредник при Община Две могили за периода 07.07.2010 г. до 
31.07.2011 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Микерям Адям: В 
изпълнение на Решение № 803 по Протокол № 56/27.12.2010 г. е представен 
отчет за дейността на обществения посредник на Община Две могили за периода 
07.07.2010 г. – 31.07.2011 г.. Считам, че отчетът е доста изчерпателен и обхваща 
всички сфери на обществения живот в населените места на общината. В него са 
посочени разнородни проблеми на гражданите, които в голямата си част не 
могат да бъдат решени само от обществения посредник, а е нужна намесата на 
Кмета и общинския съвет на община Две могили. Прави впечатление, че 
продължават жалбите свързани със социалните услуги, придобиването на 
собственост, електроснабдяването и В и К. Предлагам да подкрепим отчета във 
вида, в който е приет. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  

1. Никола Николов: Отчетът наистина е доста изчерпателен. От него се 
добива ясна представаза проблемите, които среща населението на Общината 
през своето ежедневие. Факт е, че има проблеми, на които сам Омбудсманът не 
може да се справи. Направени са и доста препоръки в тази насока, с цел по-
пълноценното и комплексно решаване на проблемите. Като цяло аз също 
харесвам така подготвения отчет и предлагам да го подкрепим. 

2. Велико Стефанов: Аз също подробно прегледах отчета и съм напълно 
съгласен с гореизложеното. Предлагам да го подкрепим. 

 

След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 



1. Комисията с 3 (три) гласа „за” приема Годишния отчет за дейността 
на обществения посредник при Община Две могили за периода 07.07.2010 г. до 
31.07.2011 г. 

  

Заседанието на постоянната комисия завърши в 15.00 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) 

 


