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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  
№ 10 

 

Днес, на 15.06.2012 г., от 9.30 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. 

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.№ 279/ 15.06.2012г. на Кмета на Община 

Две могили Николай Христов, относно продажбата на  имоти от общинския поземлен 

фонд в землището на с.Кацелово. 

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 днеен ред на 

настоящото заседание на Постоянната комисия по “Предотвратяване и разкриване 

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

За -4 

Против-0 

Въздържали се-0 

 При последвалото гласуване, Постоянната комисия по “Предотвратяване и 

разкриване конфликти на интереси и други дейности” с 4 (читри) гласа “За”, прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Разглеждане на Докладна записка вх.№ 279/ 15.06.2012г. на Кмета на Община 

Две могили Николай Христов, относно продажбата на  имоти от общинския поземлен 

фонд в землището на с.Кацелово. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с Докладна записка вх.№277/ 15.06.2012г. на Кмета на Община Две 
могили, а именно: Докладната касае продажбата на 39 броя маломерни имоти от 

общинския поземлен фонд в землището на с. Кацелово. До момента Община Две могили 

няма предприети действия за тяхното управление. Пред вас е списък с имотите, тяхната 

площ, категория и предложението за начална тръжна цена. По-голямата част са с НТП 

„лозе”, друга са с НТП „друга посевна площ”. Г-н Гецов, моля да направите разяснение по 

докладната,  като  съветник от с. Кацелово. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Стоян Гецов: Колеги, една част от имотите са стари лозя, които никой не 

обработва и е добре да бъдат продадени, но другите, които са в местността „Белите 

пръстници” и „Цигански бордеи” са бивши дворни места и голяма част от тях се 
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обработват от собствениците им. До мен бе отправена устна жалба от собственици, 

които имат намерение да възстановят имотите си и твърдят, че имат нотариални актове за 

тях. 

 2. Соня Неделчева –Нечева:Г-н Гецов, ако собствениците имат нотариални актове 

за имотите си е трябвало до сега да ги възстановят, сроковете за това приключиха доста 

отдавна. След като общината има учередени актове за собственост, според мен, тя трябва 

да продаде тези имоти, а собствениците, които могат да докажат правото си, да се обърнат 

към съда. Община Две могили не може да стопанисва тези имати, неможе и да ги отдаде 

под наем, тъй като са маломерни и не могат да бъдат комасирани. В същото време някой 

ги обработва неправомерно. Аз съм за продажбата, става въпрос за около 15 дка. 

 3. Радослав Радев: Г-жа Нечева е права. В с. Баниска също има такива имоти. 

Собствениците нямат нотариални актове за собственост и не си потърсиха правата по 

възстановяването в законния срок. Много се съмнявам, че в с.Кацелово имат нужните 

документи за да предявят претенциите си. Аз също съм за продажбата на имотите, но ще 

гласувам „въздържал се” за да дадем време за изясняване на въпроса. 

 4. Мехмед Чолаков: Аз ще подкрепя г-н Гецов, тъй като той е местен човек и 

според мен трябва да не създаваме излишно напрежение сред населението и да проучим 

по-добре въпроса.  
  

След приключване на разискванията, коомисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 2 (два) гласа „За”, 1 (един) глас ”Въздържал се” и 1 (един) 
„Против” не приема предложението на Кмета на Община Две могили по Докладна 

записка с вх. №277/ 15.06.2012 г. 

Поради изчерпване на дневни ред заседанието беше закрито в 11.00 ч. 
 

Подписали протокола: 
 

 
 

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

  
4. ……..……….…… (Радослав К. Радев)   

 
 
       Председател на комисията: 

 
                  ____________ (Мехмед Чолаков) 
 
  

Секретар     на      комисията: 

 
________ (Соня Неделчева – Нечева) 


