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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  
№ 32 

 

Днес, на 23.01.2014 г., от 10.30 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, взеха участие Христина Димитрова Ефтимова – 

Председател на Общинския съвет и Нейхан Назиф – гл. специалист „Земеделие и гори” в 

Общинска администрация. 

Мехмед Чолаков – Председател на Постоянната комисия:  

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

който се състои от две точка: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 30/13.01.2014 г., 

относно: Разрешение за изработване на проект за специализиран Подробен устройствен 

план-план за застрояване(ПУП-ПЗ) за обект “Кариера за добив на строителни материали 

от находище”Могилино”,разположена в землището на с.Могилино, Община ДВЕ 

МОГИЛИ, Област Русе. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 31/13.01.2014 г., 

относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, с 

начин на трайно ползване “Полска култура” в землището на с. Батишница , Община Две 

могили. 

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: 
 

1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 30/13.01.2014 г., 

относно: Разрешение за изработване на проект за специализиран Подробен устройствен 

план-план за застрояване(ПУП-ПЗ) за обект “Кариера за добив на строителни материали 

от находище”Могилино”,разположена в землището на с.Могилино, Община ДВЕ 

МОГИЛИ, Област Русе. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 31/13.01.2014 г., 

относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, с 

начин на трайно ползване “Полска култура” в землището на с. Батишница , Община Две 

могили. 
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 По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с докладната записка: Докладната записка е във връзка с постъпило 

заявление от “ТЕРЕКС И КО” АД – СОФИЯ, концесионер на Находище за добив на 

строителни материали-варовици”Могилино”, разположено в с. Могилино, Община Две 

могили, Област Русе за концесионна площ от 181 172 кв.м., в землището на с. Могилино 

за изработване на специализиран подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП-

ПЗ). Искането е на основание чл.124 а, от Закона за устройство на територията. На 

предходно наше заседание ние дадохме предварително съгласие за изработване на 

Подробен устройствен план, включващ новообразувания общински имот с проектен № 

000187 в границите на бъдещата площадка на Кариера за добив на строителни материали 

от находище “Могилино”. Предлагам ви докладната записка да бъде приета. 
Разисквания по първа точка не бяха направени. 
Комисията прие Докладната записка с: пет гласа „за”, нула – „против”, нула – 

„въздържал се”. 
По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 

присъстващите с докладната записка: Следващата докладна записка отново касае 

Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, с начин на 

трайно ползване “Полска култура” в землището на с. Батишница , Община Две могили. 

Няма какво да коментираме, предлагам ви да приемем предложението. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 
Комисията прие Докладната записка с: пет гласа „за”, нула – „против”, нула – 

„въздържал се”. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следното  
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. 

№ 30/13.01.2014 г., относно: Разрешение за изработване на проект за специализиран 

Подробен устройствен план-план за застрояване(ПУП-ПЗ) за обект “Кариера за добив на 

строителни материали от находище”Могилино”, разположена в землището на с. 

Могилино, Община ДВЕ МОГИЛИ, Област Русе. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. 

№ 31/13.01.2014 г., относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем 

на земеделски земи, с начин на трайно ползване “Полска култура” в землището на с. 

Батишница, Община Две могили. 
 

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. …..…..………                        

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

Секретар     на      комисията: 
 

________ (Соня Неделчева – Нечева) 


