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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  
№ 13 

 

Днес, 24.07.2012 г., от 9.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в стая 

№ 2, 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. 

Същото бе открито от Мехмед Чолаков – Председател на Постоянната комисия.  

 Той обяви, че заседанието на Комисията е редовно и може да взема решения. 

В работата на Комисията, взе участие Христина Димитрова Ефтимова – 

Председател на Общинския съвет. 

Мехмед Чолаков – Председател на Постоянната комисия:  

 Колеги, предлагам заседанието ни да протече по следния проект за дневен ред, а 

именно: 

1. Разглеждане на Докладна записка вх.№ 339/ 19.07.2012г. на Кмета на Община 

Две могили Николай Христов, относно отдаване под наем на общински «Рибарник» имот 

№ 000242 на Община Две мгили в землището на с. Кацелово. 

2. Разглеждане на Докладна записка вх.№ 340/ 19.07.2012г. на Кмета на Община 

Две могили Николай Христов, отосно «Промяна статута на общински имот от публична в 

частна общинска собственост». 

3. Разглеждане на Докладна записка вх.№ 342/ 19.07.2012г. на Кмета на Община 

Две могили Николай Христов, относно «Отдаване под наем на «Рибарник» имот № 

026001 и «Рибарник» № 027001 на Общена Две могили в землището на с. Пепелина. 

4. Разглеждане на Докладна записка вх.№ 346/ 20.07.2012г. на Кмета на Община 

Две могили Николай Христов, относно «Отдаване под аренда на имоти № 013016 и № 

072001 на Ощина Две могили в землището на с. Пепелина за създаване и отглеждане на 

трайни насъждения». 

5. Разглеждане на Докладна записка вх.№ 355/ 20.07.2012г. на Кмета на Община 

Две могили Николай Христов, относно «Приемане на годишен план за ползване на 

дървесина в община Две могили за 2012г. и определяне начини на ползване на 

дървесината. 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 

Няма. 

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане дневен ред на 

настоящото заседание на Постоянната комисия по “Предотвратяване и разкриване 

конфликти на интереси и други дейности”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

За -5 

Против-0 

Въздържали се-0 

 При последвалото гласуване, Постоянната комисия по “Предотвратяване и 

разкриване конфликти на интереси и други дейности” с 5 (пет) гласа “За”, прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
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1. Разглеждане на Докладна записка вх.№ 339/ 19.07.2012г. на Кмета на Община 

Две могили Николай Христов, относно отдаване под наем на общински «Рибарник» имот 

№ 000242 на Община Две мгили в землището на с. Кацелово. 

2. Разглеждане на Докладна записка вх.№ 340/ 19.07.2012г. на Кмета на Община 

Две могили Николай Христов, отосно «Промяна статута на общински имот от публична в 

частна общинска собственост». 

3. Разглеждане на Докладна записка вх.№ 342/ 19.07.2012г. на Кмета на Община 

Две могили Николай Христов, относно «Отдаване под наем на «Рибарник» имот № 

026001 и «Рибарник» № 027001 на Общена Две могили в землището на с. Пепелина. 

4. Разглеждане на Докладна записка вх.№ 346/ 20.07.2012г. на Кмета на Община 

Две могили Николай Христов, относно «Отдаване под аренда на имоти № 013016 и № 

072001 на Ощина Две могили в землището на с. Пепелина за създаване и отглеждане на 

трайни насъждения». 

5. Разглеждане на Докладна записка вх.№ 355/ 20.07.2012г. на Кмета на Община 

Две могили Николай Христов, относно «Приемане на годишен план за ползване на 

дървесина в община Две могили за 2012г. и определяне начини на ползване на 

дървесината. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с Докладна записка вх.№339/ 19.07.2012г. на Кмета на Община Две 
могили, а именно: Докладната касае отдаването под наем на  „Рибарник” в землището на 

с. Кацелово, с площ от 23.696 дка, представляващ имот № 000242, поради изтичане на 

договорът за наем. Предложението на Кмета на Община Две могилие е да бъде отдаден 

под наем за срок от 10 /десет/ години, след публично обявен конкурс. Моля, колеги, за 

вашето мнение. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Христина Ефтимова – Председател на ОС: Комисията по бюджет и финансии 

разгледа Докладни с вх. № 339 и 342, които са аналогични, и направиха предложения за 

промяна, а именно: в т.2.1. за предложение за цена 1200 лева – 2т. За всяка следваща 

предложена цена, увеличена с 300 лева, се добавят по 2  точки.  Точка 2.3. да отпадне, а 

следователно и свързаната с нея т.2.5.4. Точка 2.4. да включва само текста „2 и повече 

години опит – 2т.” 

 1. Соня Неделчева – Нечева:Направените предложения са добри, единствено не 

мога да се съглася с високата начална цена, тъй като рибарникът е малък. Предлагам т. 

2.5.2 да отпадне. Според мен текстът се обезсмисля от т. 2.5.1. В точка 2.5.3 текстът да 

бъде променен по следния начин: „за направено предложение, свързано с възстановяване 

и/ или опазване на околната среда – 5 точки.   

 2. Мехмед Чолаков: Съгласен съм с предложенията. Г-жо Ефтимова, какви бяха 

мотивите на Комисията по бюджет и финансии за тази висока начална цена. 

 3. Христина Ефтимова: Спомняте си, че приехме решение за рибарника в с. 

Острица, където вдигнахме наемната цена. От тази гледна точка първа комисия прие 

равнопоставеност за всички рибарници, които ще се отдават под наем. 

 По втора точка от дневния ред Председателя на комисията запозна 
присъстващите с Докладна записка № 340/ 19.07.2012г.: Колеги, става дума за промяна 

на статута на общински имот от публична в частна общинска собственост. Имотът е в 

размер на 8.036 дка в землището на с. Могилино. Първоначално имотът е бил пасище, 

като имаме документ, който удостоверява, че е променен начинът на трайно ползване в 

„друга посевна площ”, тъй като имотът периодично се е заливал и неможел да се ползва 

като пасище. Моля за вашето мнение. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Соня Неделчева – Нечева: За всички е ясно,че смяната на собствеността ще 

доведе до продажбата на имота в бъдещ период. Няма нищо лошо в това, но аз се 

съмнявам, че общинска администрация е изготвила коректно документите по тази 

докладна. Защо първо се сменя начинът на трайно ползване на пасището, което е 

публична собственост, и не е искано решение на ощинския съвет. Второ, за мен трябва да 
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има мотивирано предложение, което да налага промяната на статута на който и да е 

публичен имот в общината. Това, че имотът периодично е заливан и съответно 

периодично неможе да се ползва не е достатъно основание. В този ред на мисли общински 

съвет може да вземе решение и за по-голямата част от пасищата в общината, тъй като не 

се стопанисват, не са почистени и не могат да се ползват. Колеги, пасищата и мерите са 

със специален статут в ЗСПЗЗ и общинска администрация трябва по-задълбочено да 

помисли преди да представи такива искания. 

2. Радослав Радев: Съгласен съм с г-жа Нечева. Няма нищо лошо имотът да му се 

смени статута, щом има интерес да бъде продаден, но по законния начин. 

3. Мехмед Чолаков: Според мен щом имаме Протокол от ОСЗ за смяната на 

начина на трайно ползване на имота можем да вземем решение за промяната на 

собствеността. 

4. Соня Неделчева – Нечева: Г-н Чолаков, ние ще приемем това решение, но 

много се съмнявам, че това може да се превърне в лоша практика на Общината. 

По трета точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Докладната е 

аналогична с Докладна записка №339/19.07.2012г. Предлагам да я приемем със същите 

промени в конкурсните условия, които коментирахме. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Соня Неделчева – Нечева: Съгласна съм. Условията и на двата конкурса са 

идентични, така че нямам предложения за други промени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Постъпила е 

Докладна записка вх.№ 346/ 20.07.2012г. на Кмета на Община Две могили Николай 

Христов, относно «Отдаване под аренда на имоти № 013016 и № 072001 на Ощина Две 

могили в землището на с. Пепелина за създаване и отглеждане на трайни насъждения». 

Постъпило е бизнес предложение от страна на фирма»Нотил» ООД тр. Варна, която 

предлага да създаде трайни насаждения- лешници. Имотите към момента не се 

стопанисват и общината губи от тях. Моето предложение е докладната да бъде приета. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
1. Радослав Радев: Местността ми е позната, в по-голямата си част е терасирана, 

не се обработва и е трудна за засаждане на други култури, и аз подкрепям отдаванета на 

тези имоти под аренда за създаване на трайни насъждения. 

2. Соня Неделчева-Нечева: Аз също съм за, но имам предложения свързани с 

условията на конкурса, а именно: в точка 3.2.1 «Достигнатата в конкурса цена остава 

константна за първите две години...» вместо «...първите пет години...» и арендното 

плащане да се променя съгласно промени в Наредба № 7. Текстът на т.3.2.4 да отпадне, 

тъй като наемната цена ще бъде плащана и нас не трябва да ни притеснява, дали 

«Трайните насъждания» са въведени в експлоатация. И не би трябвло да има санкция, тъй 

като всички инвестиции са добри за общината. 

По пета точка от дневния ред Мехмед Чолаков запозна присъстващите с 
Докладна записка вх. № 355/ 20.07.2012г. на Кмета на Община Две могили Николай 

Христов, относно «Приемане на годишен план за ползване на дървесина в община Две 

могили за 2012г. и определяне начини на ползване на дървесината.Моето предложение е 

докладната да бъде приета, тъй като става въпрос за санитарна сеч.За Баниска и 

Могилино, а останалите точки от годишния план касаят сеч на акация, която бързо се 

възстановява. 

В разискванията по пета точка взеха участие:  
1. Радослав Радев: Г-н Чолаков, съвместно с общинска служба земеделие и 

съветниците Соня Неделчева-Нечева и Стоян Гецов направихме оглед на горите в 

с.Могилино и с.Баниска, включени в тодишния план, включени за санитарна сеч и 

установихме, че тази в с.Могилино наистина трябва да бъде почистена от изсъхналите 

иглолистни дървета, но предлагаме горите в с.Баниска да отпаднат от годишния план. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
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1. Комисията с 5(пет) гласа „за”, приема  Докладна записка вх. № 339/ 

19.07.2012г. на Кмета на Община Две могили Николай Христов, относно отдаване под 

наем на общински «Рибарник» имот № 000242 на Община Две мгили в землището на с. 

Кацелово. 

2. Комисията с 5(пет) гласа „за”, приема  Докладна записка вх. № 340/ 

19.07.2012г. на Кмета на Община Две могили Николай Христов, отосно «Промяна статута 

на общински имот от публична в частна общинска собственост». 

3. Комисията с 5(пет) гласа „за”, приема Докладна записка вх. № 342/ 

.19.07.2012г. на Кмета на Община Две могили Николай Христов, относно «Отдаване под 

наем на «Рибарник» имот № 026001 и «Рибарник» № 027001 на Община Две могили в 

землището на с. Пепелина. 

4. Комисията с 5(пет) гласа „за”, приема Докладна записка вх. № 346/ 

20.07.2012г. на Кмета на Община Две могили Николай Христов, относно «Отдаване под 

аренда на имоти № 013016 и № 072001 на Ощина Две могили в землището на с. Пепелина 

за създаване и отглеждане на трайни насъждения». 

5. Комисията с 5(пет) гласа „за”, приема Докладна записка вх. № 355/ 

20.07.2012г. на Кмета на Община Две могили Николай Христов, относно «Приемане на 

годишен план за ползване на дървесина в община Две могили за 2012г. и определяне 

начини на ползване на дървесината. 
 

Подписали протокола: 
 
 

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

  
4. ……..……….……          5....................................                 
 (Радослав К. Радев)                                 (Теодор Атанасов Андреев )   

 
 
       Председател на комисията: 

 
                  ____________ (Мехмед Чолаков) 
 
  

Секретар     на      комисията: 

 
________ (Соня Неделчева – Нечева) 


