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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  
№ 2 

 

Днес, на 19.01.2012 г., от 15.00 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. Драгомир Дамянов Драганов – член. 

Отсъства от заседанието на Комисията Радослав Косев Радев. 

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.№ 567/ 05.01.2012г. на Кмета на 

Община Две могили Николай Христов, относно: «Информация за дейността на 

специализираното звено КООРС в Община Две могили през 2011г. и насоки за работа 

през 2012г. 

2. Разглеждане на Докладна записка вх.№ 578/ 11.01.2012г. на Кмета на 

Община Две могили, относно: Продажбата на земеделски земи с начин на трайно 

ползване «изоставена нива» в землището на с. Каран Върбовка. 

3. Разглеждане на Докладна записка вх.№ 579/ 11.01.2012г. на Кмета на 

Община Две могили, относно: Продажбата на земеделски земи с начин на трайно 

ползване «полска култура» в землището на с. Батишница. 

4. Разглеждане на Докладна записка вх. № 595/ 16.01.2012г. на Кмета на 

Община Две могили, относно: „Общински план за защита при бедствия и аварии на 

Община Две могили през 2012г.”. 

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? 

Против. 

Въздържали се. 

 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: 
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1. Разглеждане на Докладна записка вх.№ 567/ 05.01.2012г. на Кмета на 

Община Две могили Николай Христов, относно «Информация за дейността на 

специализираното звено КООРС в Община Две могили през 2011г. и насоки за работа 

през 2012г.. 

2. Разглеждане на Докладна записка вх.№ 578/ 11.01.2012г. на Кмета на 

Община Две могили, относно продажбата на земеделски земи с начин на трайно 

ползване «изоставена нива» в землището на с. Каран Върбовка. 

3. Разглеждане на Докладна записка вх.№ 579/ 11.01.2012г. на Кмета на 

Община Две могили, относно продажбата на земеделски земи с начин на трайно 

ползване «полска култура» в землището на с. Батишница. 

4. Разглеждане на Докладна записка вх. № 595/ 16.01.2012г. на Кмета на 

Община Две могили, относно „Общински план за защита при бедствия и аварии на 

Община Две могили през 2012г.”. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с Докладна записка: Постъпила е Докладна записка вх.№ 567/ 

05.01.2012г. на Кмета на Община Две могили Николай Христов, относно 

«Информация за дейността на специализираното звено КООРС в Община Две могили 

през 2011г. и насоки за работа през 2012г.. Всички сте се запознали шс докладната, 

моля за вашето мнение по нея. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Драгомир Дамянов: Зпознах се с докладната, но в нея няма  отчет за 

направените през 2011г. актове и наказателни постановления, а също и каква е 

тяхната събираемост. Доколкото си спомням имаше издадени голям брой актове, и 

въпросът ми е какви са постъпилите суми от тях. 

 2. Христина Ефтимова: Г-н Дамянов, през 2011г. КООРС имат издадени три 

или четири издадени наказателни акта, но за да бъдем точни ще поканя младши 

юрист Галина Кръстева, която ще ни осведоми. 

 На заседанието беше поканена г-жа Г. Кръстева  - младши юрист в Ощина Две 

могили, която направи отчет на направените актове от специализираното звено  

КООРС  за 2011г. – Тя припомни, че през 2008 г. и 2009 г. наистина КООРС е издал 

много наказателни актове, но не и през 2011г.  

 3. Мехмед Чолаков: Мисля, че след направеното пояснение трябва да приемем 

направения от КООРС отчет. 

 4. Стоян Гецов: Аз съм съгласен и гласувам „За”. 

 5.Соня Неделчева – Нечева:Аз съм „За”. 

По втора точка от дневния ред Председателя на комисията запозна 
присъстващите с Докладна записка вх.№ 578/ 11.01.2012г. на Кмета на Община Две 

могили, относно продажбата на земеделски земи с начин на трайно ползване 

«изоставена нива» в землището на с. Каран Върбовка. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Соня Неделчева – Нечева: Колеги, аз съм „За” продажбата, тъй като става 

въпрос за пустеещи ниви, парцелите са малки и Община Две могили има интерес да 

бъдат продадени. 

2. Стоян Гецов – Аз също съм за продажбата, защото в момента тези ниви не 

носят приходи на общината. 

3. Мехмед Чолаков: Съгласен съм с вас, аз също съм „За”. 

4. Драгомир Дамянов: Нямам възражения, гласувам „За” 

По трета точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Постъпила е 

Докладна записка вх.№ 579/ 11.01.2012г. от Кмета на Община Две могили, относно 

продажбата на земеделски земи с начин на трайно ползване «полска култура» в 
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землището на с. Батишница. Докладните са пред вас, става въпрос за продажбата на 

два имота с размери съответно 0.404 дка и 0.445дка. Аз съм «За» продажбата, тъй 

като става въпрос за много малки имоти, които общината неможе да стопанисва. 

1. Стоян Гецов: Съгласен съм с Председателя и гласувам «За» 

2. Соня Неделчева – Нечева: Аз също съм «За». 

3. Драгомир Дамянов: И аз гласувам «За». 

По четвърта точка от дневния ред докладва Председателя на Комисията: 

Постъпила е Докладна записка вх. № 595/ 16.01.2012г. от Кмета на Община Две 

могили, относно „Общински план за защита при бедствия и аварии на Община Две 

могили през 2012г.”. Планът е много подробен и според мен изчерпателен. Предлагам 

да приемем така изготвения план без възражения. 

1. Драгомир Дамянов: Съгласен съм. Представения „Общинския план за 

защита при бедствия и аварии на Община Две могили” е много добре изготвен. 
 

След приключване на разискванията, коомисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1.Комисията с 4 (четри) гласа „за” приема: Докладна записка вх.№ 567/ 

05.01.2012г. на Кмета на Община Две могили Николай Христов, относно 

«Информация за дейността на специализираното звено КООРС в Община Две могили 

през 2011г. и насоки за работа през 2012г.. 

2. Комисията с 4 (четри) гласа „за” приема: Докладна записка вх.№ 578/ 

11.01.2012г. на Кмета на Община Две могили, относно продажбата на земеделски 

земи с начин на трайно ползване «изоставена нива» в землището на с. Каран 

Върбовка 

3. Комисията с 4  (четри) гласа „за” приема: Докладна записка вх.№ 579/ 

11.01.2012г. на Кмета на Община Две могили, относно продажбата на земеделски 

земи с начин на трайно ползване «полска култура» в землището на с. Батишница. 

4. Комисията с 4  (четри) гласа „за” приема: Докладна записка вх. № 595/ 

16.01.2012г. на Кмета на Община Две могили, относно „Общински план за защита 

при бедствия и аварии на Община Две могили през 2012г.”. 

Поради изчерпване на дневни ред заседанието беше закрито в 16.00 ч. 
 

Подписали протокола: 
 

 

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

  

4. ……..……….…… 5. …..…..………..............                       

        (Радослав К. Радев)        (Драгомир Д. Драганов) 
 

        
Председател на комисията: 

 

                  ____________ (Мехмед Чолаков) 
 
        Секретар     на      комисията: 
 

________ (Соня Неделчева – Нечева) 


