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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ  

ПО „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРИСИ” 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 1 

 

Днес, на 04.02.2009 г., от 14.30 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на Постоянната комисия по „Предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси”, на което присъстваха: 

1. Микерям Кадир Адям– Председател на комисията. 
2. Никола Иванов Николов – секретар. 
3. Велико Димитров Стефанов – член.  

  

В работата на комисията с право на съвещателен глас участие взе Байчо Георгиев – 
председател на Общинския съвет. 

 

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

1. Проверка Регистъра на Общинския съвет – Две могили за подадените декларации 
по чл. 12, ал. 1 от ЗПРКИ до 31.01.2009 г.  
 

 По първа точка от дневния ред докладва Микерям Адям: 
Насрочих днешното заседание на комисията с цел да бъде направена проверка дали 

§ 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси е спазен и всички 
общински съветници, кметове и управителя на търговското дружество “Черни Лом 2008” – 
ЕООД са подали декларация по чл. 12, т. 2. С оглед резултатите от тази проверка, следва да 
предприемем последващи действия. Преди настоящото заседание, прегледах лично 
порадените пред Общинския съвет декларации и мога да ви дам следната информация: 

 

№ Подадена 
декларация 
на дата … 

Име, презиме, 
фамилия 

Заема 
публична 
длъжност 

Декларирани обстоятелства 
по т. 1 – 6 (да / не) 

1 2 3 4 5 6 

1. 09.01.2009 г. Байчо Петров 
ГЕОРГИЕВ 

Общински 
съветник – 1 

не не не не не не 

2. 09.01.2009 г. Светлозар Милчев 
ДОНЕВ 

Общински 
съветник – 2 

да не не не не не 

3. 09.01.2009 г. Красимир Ганчев 
КУНЕВ 

Общински 
съветник – 3 

не не не не не не 

4. 09.01.2009 г. Тодор Неделчев 
КУЦАРОВ 

Общински  
съветник – 4 

не не не не не не 

5. 09.01.2009 г. Ахмед Назиф  
ФЕИМ 

Общински 
съветник – 5 

не не да не не не 

6. 09.01.2009 г. Сезер Юсеин 
САБАХ 

Общински 
съветник – 6 

да да не не не не 

7. 09.01.2009 г. Петър Колев 
ПЕТРОВ 

Общински  
съветник – 7 

да да не не не не 

8. 14.01.2009 г. Пламен Петков  
ЛАШЕВ 

Общински 
съветник – 8 

да да не не не не 
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9. 16.01.2009 г. Салим Тасим 

РАИФ 
Кмет Кметство  
Батишница – 1 

не не не не не не 

10. 16.01.2009 г. Йордан Тодоров 
ЙОРДАНОВ 

Кмет Кметство  
Острица – 2 

не не да не не не 

11. 19.01.2009 г. Георги Малев 
ГЕОРГИЕВ 

Кмет Кметство  
Бъзовец – 3 

не не не не не не 

12. 19.01.2009 г. Ганчо Бобев 
ГАНЕВ 

Кмет Кметство  
Чилнов – 4  

не не не не не не 

13. 20.01.2009 г. Йордан Стефанов 
КАЛИЦОВ 

Кмет Кметство  
К.Върбовка – 5 

не не не не не не 

14. 21.01.2009 г. Никола Иванов 
НИКОЛОВ 

Общински 
съветник – 9 

не не не не не не 

15. 23.01.2009 г. Иван Николаев 
НИКОЛАЕВ 

Кмет Кметство  
Кацелово – 6  

не да не не не не 

16. 23.01.2009 г. Огнян Стефанов  
ГЕОРГИЕВ 

Общински 
съветник – 10 

да да не не не не 

17. 23.01.2009 г. Велко Иванов 
ИВАНОВ 

Общински 
съветник – 11 

да да не не не не 

18. 23.01.2009 г. Велико Димитров 
ВЕЛИКОВ 

Кмет Кметство  
Баниска – 7  

не не да не не не 

19. 26.01.2009 г. Енчо Петров 
СТОЯНОВ 

Общински 
съветник – 12 

да да не не не не 

20. 26.01.2009 г.   Мехмед Селманов 
ЧОЛАКОВ 

Общински 
съветник – 13 

да да не не не не 

21. 26.01.2009 г. Микерям Кадир  
АДЯМ 

Общински 
съветник – 14 

не не не не не не 

22. 26.01.2009 г. Айдън Сабриев 
КАРАМЕХМЕДОВ 

Общински 
съветник – 15 

да да не не не не 

23. 26.01.2009 г. Вели Халилов 
ВЕЛИЕВ 

Кмет Кметство  
Помен – 8  

не не не не не не 

24. 26.01.2009 г. Димитър Петров 
ДИМИТРОВ 

Кмет Кметство  
Могилино – 9 

да да да не не не 

25. 28.01.2009 г. Велико Димитров 
СТЕФАНОВ 

Общински 
съветник – 16  

да да не не не не 

26. 29.01.2009 Г. Драгомир Дамянов 
ДРАГАНОВ 

Кмет на 
Община 

да да не не не не 

27. 29.01.2009 г.  Александър Иванов 
ИВАНОВ 

У-л на “Черни 
Лом 2008”  

не не не не не не 

28. 30.01.2009 г. Йордан Георгиев 
ВЕЛИКОВ 

Общински 
съветник – 17  

да да да не не не 

 

От тук мога да направя извода, че всичките 17 общински съветника, Кмета на 
Общината и 9 – те Кмета на Кметства в нашата Община са подали в срок декларации по чл. 
12, т. 2 от ЗПРКИ. 

В декларациите виждате, че някои хората са декларирали, че имат или са имали 
участие в търговски дружества, са ЕТ, членове са на ръководни органи в Сдружения с 
нестопанска цел. По тази причина, предлагам да изискваме от Общинската администрация 
информация, дали имаме или сме имали взаимоотношения с тях. Ако има такива 
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взаимоотношения – да ни представят копия от документите, за да преценим, какво правим 
по-нататък. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Г-н Никола Иванов: Първото и най-важно, което трябваше всеки един от 
общинските съветници и кметове да направи до 30.01.2009 г. – да подаде дакларация по чл. 
12, т. 2 и това е направено. Нямаме човек, да не е подал такава декларация. Съгласен съм с 
Микерям да се направи искане до администрацията, която да ни представи необходимата 
информация. 
     2. Г-н Велико Стефанов: Председателят на Общинския съвет е тук и ще подготви 
писмото с нашето искане до администрацията. Да не пропуснем само нещо по този закон. 
     3. Г-н Байчо Георгиев: Пропускаме това, че Регистъра трябва да бъде качен на 
сайта на Общината, а не ми е известно, нещо да се прави в тази насока и дали е възможно. 
 

 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 3 (три.) гласа „за” КОНСТАТИРА, че всичките 17 (седемнадесет) 
общински съветника, Кмета на Общината, 9 – те Кметове на Кметства и Управителя на 
търговското дружество “Черни Лом 2008” – ЕООД са подали декларации по чл. 12, т. 2 от 
ЗПРКИ. 

2. Комисията с 3 (три.) гласа „за” ИСКА със съдействието на Председателя на 
Общинския съвет да и бъде предоставена информация от Общинската администрация, 
относно: наличие или отсъствие на данни за нейни взаимоотношения със следните 
търговскските дружества, ЕТ, Сдруженията с нестопанска цел, както следва:  

 2.1. „Интер Телеком” – ООД  
 2.2. НПО „Гражданско обединение за развитие на град Две могили” – Две могили 
 2.3. НПО „МИГ „Борово, Две могили и Иваново” – Две могили. 
 2.4. ЕТ „Росица Лашева” – Две могили. 
 2.5. Потребителска кооперация „Орало” – Кацелово. 
 2.6. Футболен клуб „Две могили” – Две могили. 
 2.7. „Биомилк” – ООД – Борово. 
 2.8. „Агроактив” – ООД – Русе. 
 2.9. ПК „Надежда” – Кацелово. 
 2.10. „Прециз – Агро” – Иваново. 
 2.11. „Помен – 57” – ЕООД. 
 2.12. ЕТ „Хари – 90 – Айдън Карамехмедов” – Бъзовец. 
 2.13. НПО „Ловно-рибарско дружество „Сокол” – Бяла. 
 2.14. НПО „Гражданско инициатива за развитие на село Могилино” – Могилино. 
 2.15. „Жокей” – ООД – Две могили. 
 2.16. МР „Импек” – ООД – Бяла (МО). 
 2.17. ЕТ „Драгомир Дамянов” – Бяла. 
 2.18. „Великови” – ООД – Две могили. 
 2.19. „Великови ДМ” – ООД – Две могили. 
 2.20. „Мая Вликова” – ООД – Две могили. 
 2.21. Училищно настоятелство към ПГСС „К. А. Тимирязев”. 
 2.22. „ППК – Зора” – Каран Върбовка 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.30 часа. 
 
Подписали протокола: 
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1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                             (Микерям К. Адям)                             (Никола Ив. Николов)                             (Велико Д. Стефанов) 

 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       __________ (Микерям Адям) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       ______________ (Н. Николов) 
 
 
 


