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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  
№ 14 

 

Днес, 28.08.2012 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. 

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, 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 от Николай Христов с вх. № 390/21.08.2012 г., 

относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно 

ползване „Друга посевна площ” в землището на село Могилино. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 392/21.08.2012 г., 

относно: Промяна на статута на част от имот от „публична” в „частна” общинска 

собственост. 

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. № 390/21.08.2012 г., 

относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно 

ползване „Друга посевна площ” в землището на село Могилино. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 392/21.08.2012 г., 

относно: Промяна на статута на част от имот от „публична” в „частна” общинска 

собственост. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с Докладна записка вх.№390/21.08.2012г. на Кмета на Община Две 
могили, а именно: Докладната касае продажбата на земеделска земя с площ от 8.036 декара, 

представляваща имот № 000033 по картата на възстановената собственост на земеделска 

земя в землището на село Могилино. На предходното заседание на общинския съвет, ние 

дадохме съгласие да се промени статута на тази земя от “публична” в “частна”. Сега, с тази 

докладна се предлага, тази земеделска земя, която периодично се залива с вода да се продаде, 

тъй като има проявен интерес за закупуването и. За пореден път, обаче не ни се посочва, 
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какъв е интереса на общината да продаде този имот, тъй като явно се счита, че това е 

маловажен въпрос. Но нека приемем предложението за продажба, това е пустееща земя и е 

добре да се продаде, за да може да се стопанисва. 

Разисквания по първа точка не бяха направени.  
 По втора точка от дневния ред Председателя на комисията запозна 

присъстващите с Докладна записка № 392/21.08.2012г.: Колеги, става дума за промяна на 

статута на общински имот от публична в частна общинска собственост. Предлагам ви да 

отхвърлим докладната записка, тъй като във връзка с писмото получено от Областният 

управител във връзка с предходна докладна смятам, че така поднесени документите към 

докладната записка за промяна на статута на част от имот от публична в частна общинска 

собственост са недостатъчни. Не мога да разбера какъв е мотива за тази промяна на 

собствеността. Нека предложим на Кмета на Общината на следващото заседание на 

Общинския съвет докладната да бъде преработена и внесена отново за разглеждане. Нека се 

предоставят нотариалните актове на двете жалбоподателки, актуални скици, мотивирано 

писмо от поддържащата фирма, че се налага промяната на статута на имота, мотивирано 

предложение за промяната на начина на трайно ползване. На 2 страница пише „В този си вид 

мерата не попада в допустимия слой за пасища, и не може да бъде включена за отдаване под 

наем на животновъди за пасищно отглеждане на животни, което налага общински съвет да 

даде съгласие за промяна статута...”. Допустимият слой е слоят допустим за подпомагане от 

Европейския съюз. Това, че пасището не попада в допустимия слой не означава, че не е 

пасище. Това не е мотив, което да ни даде законно основание да променим статута. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Соня Неделчева – Нечева: Съгласна съм с Чолаков. Не може от Областна 

администрация да ни правят забележки и ние да продължаваме да си вършим работата с 

пропуски. Нека от Общинска собственост се научат да си вършат работата и представят по-

подробно документите към докладната записка. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

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

вх. № 390/21.08.2012 г., относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост с начин на трайно ползване „Друга посевна площ” в землището на село 

Могилино. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за”, приема  Докладна записка вх. № 340/ 19.07.2012г. 

на Кмета на Община Две могили Николай Христов, отосно «Промяна статута на общински 

имот от публична в частна общинска собственост». 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за”, не приема Докладна записка от Николай Христов 

с вх. № 392/21.08.2012 г., относно: Промяна на статута на част от имот от „публична” в 

„частна” общинска собственост. 
 

Подписали протокола: 
 

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

  

4. ……..……….……          5.........................................                 
         (Радослав К. Радев)                       (Теодор Атанасов Андреев )   

 
       Председател на комисията: 
 

                  ____________ (Мехмед Чолаков) 
 
  

Секретар     на      комисията: 
 

________ (Соня Неделчева – Нечева) 


