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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  
№ 44 

 

Днес, на 17.10.2014 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. Стоян Георгиев Гецов – член. 

3. Христина Димитрова Ефтимова – член. 

Отсъстват: 1. Соня Петрова Неделчева – Нечева – секретар. 

        2. Радослав Косев Радев – член. 

                    3. Теодор Андреев – член. 

Тъй като секретарят на комисията – Соня Неделчева – Нечева отсъства, протоколът 

на комисията бе воден от Христина Димитрова Ефтимова – член на комисията. 

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. № 384/13.10.2014 г., 

относно: Продажба на „Друга селскостопанска територия” – частна общинска собственост 

в землището на с. Кацелово. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 395/13.10.2014 г., 

относно: Промяна на начина на трайно ползване на част от имот – частна общинска 

собственост. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 399/13.10.2014 г., 

относно: Информация за състоянието на общинския поземлен и горски фонд в Община 

Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: Колеги, по тази 

докладна записка има постъпило заявление от Велко Иванов от ПК „Надежда” село 

Кацелово, с което заявява желанието си да закупи 3,689 дка общински имот. В същото 

време има и писмено становище от Кмета на село Кацелово, съгласно което той изразява 

положително становище за вземане на решение за продажба на въпросното парче земя. 

Считам, че няма проблем да подкрепим докладната записка, тъй като това не противоречи 

на нашето виждане, като общински съветници за продажба на маломерни имоти. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Стоян Гецов: Аз също подкрепям това решение. След направените разисквания 

становището на комисията е да се реши да бъде продадена земеделската земя описана в 

докладната записка. 

По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Колеги, в докладната 

записка става въпрос за пропуснат пропуск при изготвянето на картата на възстановената 

собственост на тази земеделска земя. Предлагам ви да приемем предложението. 

Разисквания по втора точка нямаше. 
По трета точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: Информацията е 

доста подробна и нагледна. Дава ни пълна картина за състоянието на общинския поземлен 

и горски фонд и в същото време поражда редица въпроси от типа на защо са изоставени 

земи с възможност за обработване да пустеят и да се захранват? Какво е виждането на 

Кмета на Общината за управлението на тези земи? 

В разискванията по трета точка участие взеха: 
1. Мехмед Чолаков: Да, информацията е доста подробна и считам, че трябва да 

бъде приета. 
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След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов 

с вх. № 384/13.10.2014 г., относно: Продажба на „Друга селскостопанска територия” – 

частна общинска собственост в землището на с. Кацелово. 

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов 

с вх. № 395/13.10.2014 г., относно: Промяна на начина на трайно ползване на част от имот 

– частна общинска собственост. 

3. Комисията с 3 (три) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов 

с вх. № 399/13.10.2014 г., относно: Информация за състоянието на общинския поземлен и 

горски фонд в Община Две могили. 

Поради изчерпване на дневни ред заседанието беше закрито в 12.00 ч. 
 

Подписали протокола: 
 

1. ….……………  2. ………..…..…………  3. ….……….… 
     (Мехмед С. Чолаков)                     (Христина Д. Ефтимова)                          (Стоян Г. Гецов) 

  
       Председател на комисията: 
 
                  ____________ (Мехмед Чолаков) 
 

За Секретар     на      комисията: 
 

________ (Христина Ефтимова) 


