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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  

№ 41 
 

Днес, на 16.02.2010 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. № 60/10.02.2010 г., относно: Отчет за 
изпълнение на Общинска стратегия за интеграция на малцинствата в Община Две могили. 

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 65/11.02.2010 г., относно: 
Общински план за регионално развитие на Община Две могили 2007 – 2013 г. 

По първа точка от дневния ред докладна Никола Николов: Според мен отчетът е 
доста изчерпателен, посочени са всички мероприятия, проведени в Общината с цел все по-
пълната интеграция на малцинствата. Проведени са обучителни курсове по билкарство и 
биологично земеделие, в които са участвали 51 роми и са придобили квалификацията, 
нужна им за този така важен отрасъл от нашето земеделие. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Микерям Адям: Мисля, че създаването на подобни билкови масиви и масиви за 

биологично земеделие трябва да продължи и през настоящата година. Трябва да се 
организира по-мащабна кампания сред ромското население с цел по-цялостното им участие 
в начинанията на Общината, с цел повишаване на тяхното благосъстояние. 

2. Велико Стефанов: Аз също съм съгласен с така направения отчет. Вижда се 
цялата работа, която е свършена от общинската администрация по въпросите на 
интеграцията на малцинствата. Създадени са билкови масиви на площ 51 дка, където 
хората придобили квалификация ще могат да се трудят и така да повишат жизненият си 
стандарт и качеството на живот. 

По втора точка от дневния ред докладна Микерям Адям: Прави впечатление, че 
общинският план за регионално развитие е доста подробен. Обхванати са всички сектори на 
икономиката и общественият живот на територията на Общината. Създадени са 
предпоставки за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на Общините през 
посочения период. Поставените основни цели за цялостното развитие и ресурсна 
осигуреност са съобразени с местните интереси и приоритети. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
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1. Никола Николов: Да, наистина планът е добре направен и обусновен. 

Поставените цели са реално достижими и изпълними. Предлагам да подкрепим така 
предложения ни план за регионално развитие. 

2. Велико Стефанов: Планът наистина е добър и в него са застъпени всички 
основни насоки на бъдещото развитие на Общината. Посочени са приоритетите за развитие 
в състоянието на криза. Подкрепям предложения план за развитие. 

След приключване на разискванията, приехме следното 

 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” подкрепя Отчета за изпълнение на Общинска 
стратегия за интеграция на малцинствата в Община Две могили. 

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” подкрепя Общински план за регионално развитие 
на Община Две могили 2007 – 2013 г. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 15.30 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) 


