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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  
№ 16 

 

Днес, 22.10.2012 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. 

Отсъства: 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. № 466/22.10.2012 г., 

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

собственост. 

 2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 452/17.10.2012 г., 

относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, 

стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на село Пепелина, Община Две 

могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 463/19.10.2012 г., 

относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, 

стопанисвани по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на село Острица, Община Две могили. 

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. № 466/22.10.2012 г., 

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

собственост. 

 2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 452/17.10.2012 г., 

относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, 

стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на село Пепелина, Община Две 

могили. 
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3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 463/19.10.2012 г., 

относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, 

стопанисвани по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на село Острица, Община Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с Докладна записка вх. № 466/22.10.2012г. на Кмета на Община Две могили, 

а именно: Тази докладна за промяната на статута на част от общински имот от публична в 

частна общинска собственост се внася за разглеждане в общинския съвет вече за трети път. 

Аз няма да навлизам в подробности, всички сте добре запознати със случая. Трябва да 

защитаваме не само интересите на Общината, а и тези на гражданите. Поради тази причина 

комисията излезе със становище да приемем предложеният ни проект за решение, като 

самото решение ще бъде в няколко точки. Под т. 1 ще трябва да променим първо начина на 

трайно ползване на въпросния имот от „пасище, мера” в „друга селскостопанска територия”, 

след което да променим статута от публична в частна общинска собственост. Освен това в 

решението трябва да се запише, че имотът трябва да се актува като частна общинска 

собственост.  

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

присъстващите с Докладна записка № 452/17.10.2012 г.: Колеги, става въпрос провеждане 

на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, стопанисвана по реда на 

чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на село Пепелина, Община Две могили. Предлагам ви, обаче да 

се запази цената от 20 лева, която е предложена и срокът за отдаване под наем да е 6 години. 

Мотивите ни са следните, тьй като тереньт се намира в най-ниската част на село Пепелина и 

има опасност от заливане. Само при един порой всички вложени инвестиции ще бьдат 

загубени. Освен това вьв втория абзац от докладната записка изречението „Към момента 

този имот не е предмет на действия за управление или разпореждане” би следвало да 

отпадне. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Соня Неделчева – Нечева: Съгласна съм с Чолаков. Нека на заседанието на 

Общинския съвет направим предложение срокът за отдаване под наем да е 6 години. 

По трета точка от дневния ред Председателят на комисията запозна 
присъстващите с Докладна записка № 463/19.10.2012 г.: Колеги, става въпрос за отдаването 

под наем на 96 броя имоти по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на село Острица. Иска се 

имотите да бъдат отдадени под наем след провеждането на търг с явно наддаване. Тези 

имоти са били отдадени под наем на земеделски производители за срок от три години, който 

изтича този месец и се налага да вземем решение за тяхното отдаване под наем отново. Тъй 

като срокът изтича има подписани договори за стопанската 2012/2013 година. Ще се наложи 

да се анексира договорът до изтичане на стопанската година, а търгът и този, който спечели 

да влезе във следващата стопанска година. Нека приемем предложението, като обаче срокът 

за отдаване под наем да е 6 години, а не 3, както е по докладната записка, тъй като за този 

срок не може да се кандидатства по никакви Европейски проекти и програми. Също така ви 

предлагам първоначалната наемна цена в т. 2.1. от решението да бъде 30 лева на декар, като 

текстът „Годишната наемна цена за земеделската земя за една година на декар да бъде равна 

на отпуснатата субсидия от Областна разплащателна агенция на Държавен фонд “Земеделие” 

да бъде заличен. Тези субсидии не се дават, за да се плащат наеми и ренти, те си имат друго 

предназначение  
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие за промяна на статута на част от 

общински имот от „публична” в „частна” общинска собственост. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие да бъде проведен търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ 

в землището на село Пепелина, Община Две могили. 
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3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие да бъде проведен търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, стопанисвани по реда на чл. 19 от 

ЗСПЗЗ в землището на село Острица, Община Две могили. 
 

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) 


