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VІ – ТИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ 

КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ” 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 56 

 

Днес, 17.08.2015 г., от 11.00 часа, в сградата на Община Две могили, в стаята на 

Общински съвет, се проведе заседание на Постоянната комисия по „Предотвратяване и разкриване 

конфликти на интереси и други дейности”, на което присъстваха: 

1. Мехмед Селманов Чолаков– Председател на комисията. 

2. Соня Петрова Неделчева – Нечева – секретар. 

3. Стоян Георгиев Гецов – член. 

4. Радослав Косев Радев – член. 

5. Теодор Андреев – член. 

6. Христина Ефтимова - член 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни пречки, 
единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Протестно писмо с вх. № 266/10.08.2015 г. от жителите на село 

Широково, община Две могили. 

2. Разглеждане на Жалба с вх. № 279/12.08.2015 г. от Дарина Илиева Антонова, живееща в 

град Русе. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който запозна 
присъстващите протестното писмо. Постъпило е протестно писмо от жителите на село 

Широково с молба да бъде преразгледано решението за сметосъбирането в селото и по-точно 

графика, по който се извършва това. Това не е наше решение, а на ТД „Черни лом 2008”. Трябва да 

уведомим управителя на дружеството, който да вземе необходимите мерки, ако това е възможно. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 
По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който запозна 

присъстващите с постъпилата жалба с вх. № 279/12.08.2015 г. от Дарина Илиева Антонова, 

живееща в град Русе. В нея г-жа Антонова ни сигнализира за провеждането на сватбено 

мероприятие на площада на селото в късен час без да е имало разрешение от Кмета на Общината. 

Сигнализирано е и ройонното управление в град Две могили. Предлагам ви да запознаем Кмета на 

Общината с въпросната жалба, който да вземе необходимите мерки, относно санкционирането на 

нарушителите. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 
 

След приключване на разискванията, коомисията прие следното  
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” предлага на Председателстващия на предстоящото 
заседание на Общинския съвет да бъде разгледано Протестно писмо с вх. № 266/10.08.2015 г. 

от жителите на село Широково, община Две могили. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” предлага на Председателстващия на предстоящото 
заседание на Общинския съвет да бъде разгледана Жалба с вх. № 279/12.08.2015 г. от Дарина 

Илиева Антонова, живееща в град Русе. 
 

Поради изчерпване на дневни ред заседанието беше закрито в 11.30 ч. 
 

Подписали протокола: 
 

1. ….……………  2. ………..…..…………  3. ….……….… 
      (Мехмед С. Чолаков)              (Соня П. Неделчева – Нечева)                          (Стоян Г. Гецов) 

  
4. ……..……….…… 5. …..…..…...........……           6………………………  

           (Радослав К. Радев)              (Теодор Андреев)            (Христина Ефтимова)  
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Председател на комисията: 
 
                  ____________ (Мехмед Чолаков) 
 
  

Секретар     на      комисията: 
 

________ (Соня Неделчева – Нечева) 


