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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  
№ 41 

 

Днес, на 07.08.2014 г., от 11.00 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. 

В работата на Комисията, взе участие Христина Димитрова Ефтимова – 

Председател на Общинския съвет. 

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

1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 305/07.08.2014 г., 

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 

Община Две могили, област Русе. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с докладната записка: Постъпило е предложение за изменение и 

допълнение на Наредба № 7. Предлагам г-жа Нечева да води заседанието на комисията, 

тъй като тя е по-подробно запозната с предложените промени. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева – Нечева: Колеги, предлагам да разглеждаме предложения 

текст по параграфи и всеки да изказва мнение и забележки ако има такива. Прегледах така 

подготвената промяна на наредбата и тя е съобразена с нашите предложения, които 

направихме на предходната комисия и промените в ЗСПЗЗ.  

Моето мнение е, че направените предложения в § 1, 2, 3 и 4 няма нещо, което да 

променим. 

Имате ли вие някакви възражения или предложения за допълнения. 

2. Мехмед Чолаков: Напълно се доверяваме на юристите от общината, които са 

изготвили проекта за изменение на наредбата. 

3. Соня Неделчева – Нечева: Колеги, обърнете внимание в § 5, в чл. 83а, ал. 1 

текста „ ... в съответната или съседна област ...” трябва да бъде заменен с текста: „... в 

съответното или съседно землище ...”. Идеята е че пасища могат да се ползват от пасищни 

животни на съседни землища. На следващо място в същия член и същата алинея 

предлагам да отпадне текста: „... по пазарна цена, определена от независим оценител...” и 

да бъде заменен с текста: „... съгласно Приложение № 3, т. 1.3. от тарифата за началния 

размер на месечния наем за 1 дка при предоставяне на земеделски земи от Общинския 

поземлен фонд и общински рибарници от нашата Наредба № 7”. В същия член в ал. 2 да 

отпадне целия текст след запетаята и да остане само изречението „Общинският съвет 

определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване”. В 

ал. 10, т. 1 да отпадне текста „... за общо и за индивидуално ползване...”. Съгласни ли сте с 

така направените предложения в § 5? 

Следващата промяна, според мен, която трябва да се направи е в § 9, чл. 85, ал. 4 

думите „се определя от Общински съвет Две могили и” да отпаднат и се добавят думите 

„съгласно определената в Приложение № 3 на Наредба № 7 тарифа”. 



 2
 

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. № 305/07.08.2014 г., относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 
 

Поради изчерпване на дневни ред заседанието беше закрито в 12.00 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) 


