
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  

№ 52 
 

Днес, на 01.07.2011 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 Байчо Георгиев с вх. № 

219/01.06.2011 г., относно: Приемане на Наредба № 22 за управлението  и 

поддържането на гробищните паркове, погребването и пренасянето на 

покойници на територията на община Две могили, област Русе. 

По първа точка от дневния ред докладна Никола Николов: Колеги, 

Наредбата е изготвена въз основа на Наредба № 2, публикувана в Държавен 

вестник брой 36 от 10.05.2011 г. за здравните изисквания към гробищните 

паркове и погребването и пренасянето на покойници. Определен е срок до 

10.05.2013 г., в който съществуващите гробищни паркове трябва да бъдат 

приведени в съответствие с тази наредба. Това поставя пред общината много 

въпроси, по които тя трябва да започне веднага работа с цел спазването на 

посочения срок. Предвидени са санкции за неспазването на изискванията, 

посочени в наредбата. Предлагам да приемем предложения ни проект за наредба. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  

1. Микерям Адям: Според мен наредбата обхваща всички проблеми, 

свързани с управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, но като се има 

предвид сегащното състояние на нещата се съмнявам, дали оставащото време до 

10.05.2013 г. ще е достатъчно. 

2. Велико Стефанов: Предлагам да подкрепим така направеното 

предложение за проект за Наредба. 

След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” приема предложения проект за 

Наредба № 22 за управлението  и поддържането на гробищните паркове, 

погребването и пренасянето на покойници на територията на община Две 

могили, област Русе. 
  



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) 

 


