
 1 

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  
№ 12 

 

Днес, 21.06.2012 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. 

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.№ 278/ 15.06.2012г. на Кмета на Община 

Две могили Николай Христов, относно отдаване под наем на «Рибарник» имот № 000096 

на Община Две мгили в землището на с. Острица. 

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 -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.№ 278/ 15.06.2012г. на Кмета на Община 

Две могили Николай Христов, относно отдаване под наем на «Рибарник» имот № 000096 

на Община Две мгили в землището на с. Острица. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с Докладна записка вх.№278/ 15.06.2012г. на Кмета на Община Две 
могили, а именно: Докладната касае отдаването под наем на  „Рибарник” в землището на 

с. Острица, с площ от 98.866 дка, представляващ имот № 000096. Предложението на 

Кмета на Община Две могилие е да бъде отдаден на търг за срок от 10 /десет/ години, при 

първоначална годишна цена 2472.00 лева или 25.00 лева на дка. Моля, колеги, за вашето 

мнение. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Соня Неделчева – Нечева: Колеги, първо ме притеснява предложената годишна 

наемна цена, и второ ми се иска този имот да бъде отдаден под наем на конкурс и 

обвързан с други условия за ползване. 

 2. Радослав Радев : Съгласен съм. Имотът беше отдаден под наем, но наемателя не 

плащаше редовно наемната цена и , до колкото знам, не го стопанисваше както трябва. 
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Нека да бъде организиран конкурс с условие за ползване по предназначение, с 

разкриване на работни места. Добре би било да бъде и местен човек. 

 3. Мехмед Чолаков: Според мен трябва да приемем предложението на Кмета на 

Община Две могили, като коригираме само първоначалната цена, а именно да бъде 

5000.00 лева. 

 4. Стоян Гецов: Предложението ще се разглежда и в комисията по бюджет и 

финансии и мисля, че не трябва да приемаме докладната в този и вид. Аз също съм за 

конкурс. 
 

След приключване на разискванията, коомисията прие следното  
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „За” и 1 (един) глас „Против” не дава съгласие да 

бъде отдаден под наем „Рибарник” в землището на село Острица чрез провеждането на 

търг с явно наддаване. Предлага на заседанието на Общинския съвет да се приеме 

решение, с което имотът да се отдаде под наем, чрез провеждането на публично – 

оповестен конкурс. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 10.00 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) 


