
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  

№ 54 
 

Днес, на 14.09.2011 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. № 

349/12.09.2011 г., относно: Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, 

неговитекомисии и взаимодействието му с общинската администрация за 

периода 12.05.2011 г. до 12.09.2011 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Колеги, 

представен ни е отчет от Председателя на Общинския съвет за дейността ни през 

периода 12.05.2011 г. до 12.09.2011 г. Предполагам, че сте се запознали 

предварително с отчета и сега ще направите подробен анализ. Лично за мен 

отчетът е доста добре и изчерпателно направен. Нямам забележки и предлагам 

да го приемем. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  

1. Никола Николов: За пореден път г-н Георгиев представя един много 

добър и подробен отчет за дейността на общинския съвет.Както и в предишните 

отчети, така и в този с най-големи подробности са упоменати присъствието и 

участието на всеки един общински съветник в заседанието на съвета и в 

комисиите. Лично аз нямам никокви забележки и предлагам да приемем отчета. 

2. Велико Стефанов: Аз също няма какво толкова да коментирам. Видно 

е, че г-н Георгиев е направил един много добър отчет, което за него е традиция. 

Цялата информация за дейността е представена много подробно и моето 

становище е да го приемем. 
 

След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” приема Отчета за дейността на 

Общинския съвет, неговитекомисии и взаимодействието му с общинската 

администрация за периода 12.05.2011 г. до 12.09.2011 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) 

 


