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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  
№ 35 

 

Днес, на 19.03.2014 г., от 10.30 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. 

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, който се 

състои от пет точки: 

1. Разглеждане на Отчет – анализ с вх. № 55/29.01.2014 г. за състоянието на престъпността 

и опазването на обществения ред на територията на РУ „Полиция” – град Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 128/17.03.2014 г., 

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

„Друга селскостопанска територия” в землището на село Каран Бърбовка. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 129/17.03.2014 г., 

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

„Нива” в землището на село Баниска. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 130/17.03.2014 г., 

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

„Друга посевна площ” в землището на село Острица. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 131/17.03.2014 г., 

относно: Продажба на общински обор в град Две могили, област Русе. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 144/19.03.2014 г., 

относно: Продажба на обор – агнярник, частна общинска собственост в землището на село 

Чилнов. 

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. Отчет – анализ с вх. № 55/29.01.2014 г. за състоянието на престъпността и опазването на 

обществения ред на територията на РУ „Полиция” – град Две могили. 

2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 128/17.03.2014 г., относно: Продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване „Друга 

селскостопанска територия” в землището на село Каран Бърбовка. 
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3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 129/17.03.2014 г., относно: Продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива” в землището 

на село Баниска. 

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 130/17.03.2014 г., относно: Продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване „Друга посевна площ” 

в землището на село Острица. 

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 131/17.03.2014 г., относно: Продажба на 

общински обор в град Две могили, област Русе. 

6. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 144/19.03.2014 г., относно: Продажба на 

обор – агнярник, частна общинска собственост в землището на село Чилнов. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с докладната записка: Колеги, предоставен ни е един доста подробен и обширен 

отчет за дейността на РУП Две могили. Г-н Христо Янков се е постарал и ни е запознал с всички 

действия и противодействия на полицията, с проблемите, които стоят на дневен ред. Рядко 

получаваме толкова подробна информация.  

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева –Нечева: Съгласна съм с г-н Чолаков, след като прочетох отчета не 

мога да не отбележа със задоволство, че престъпленията извършени на територията на общината 

са намалели като цяло и в същото време процента на разкриваемост се е увеличил с около 10 %. 

Въпреки всичко на нашето внимание са поставени проблемите с материалната и кадрова 

обезпеченост на РУП. Не съм сигурна по какъв начин ние като общински съвет можем да 

подпомогнем дейността на РУ след заповедта, която издаде Министъра на вътрешните работи, а 

именно: забраната за дарения от страна на общината на горива за работата на младши районните 

инспектори в населените места. 

2. Мехмед Чолаков: Съгласен съм със Соня, трябва да поставим този въпрос и въпроса за 

постоянното присъствие на полицаи в прериферните села в община Две могили, като Помен и 

Могилино. 

Комисията прие Докладната записка с: пет гласа „за”, нула – „против”, нула – 
„въздържал се”. 

По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с докладната записка: Докладната записка е относно продажбата на имот 

собственост на Община Две могили, трафопост с прилежащата с него земя в размер на 120 кв. м. 

Предложената цена е добра, в момента съоръжението се използва, така че предложението на 

Общината е да бъде продаден. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 
Комисията прие Докладната записка с: пет гласа „за”, нула – „против”, нула – 

„въздържал се”. 
По трета точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 

присъстващите с докладната записка: Спомняте си колеги в предходното заседание на 

комисията, г-н Радев ни запозна с желанието на едно младо семейство да кандидатства по 

програма «млад фермер» и ние го посъветвахме, че в техен интерес е имотът да бъде закупен, а не 

взет под наем. Предложената цена е в размер на 2 350 лева, която е за нива с площ от 2.855 дка, 

мисля че това е нормално, поради което ви предлагам да приемем предложението. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 
Комисията прие Докладната записка с: пет гласа „за”, нула – „против”, нула – 

„въздържал се”. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който запозна 

присъстващите с докладната записка: Става въпрос за продажба на земеделска земя с площ от 

5.560 дка, като първоначалната цена за търга е в размер на 3 900 лева. Парчето е маломерно и в 

духа на нашата традиция е той да бъде продаден. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 
Комисията прие Докладната записка с: пет гласа „за”, нула – „против”, нула – 

„въздържал се”. 
По пета точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който запозна 

присъстващите с докладната записка: Община Две могили е собственик на недвижим имот по 

Акт за частна общинска собственост № 393 от 31.03.2005г. на Кмета на Община Две могили, а 

именно: ОБОР-КРАВАРНИК- масивна сграда с площ 1 529 кв.м. В интерес на общината и във 

връзка с проявен интерес за закупуването му се налага да вземем решение за продажбата на 

същия. Предлагам докладната записка да бъде приета. 
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Разисквания по пета точка не бяха направени. 
Комисията прие Докладната записка с: пет гласа „за”, нула – „против”, нула – 

„въздържал се”. 
По шеста точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който запозна 

присъстващите с докладната записка: Постъпила е докладна записка, касаеща продажбата на 

недвижим имот по Акт за частна общинска собственост № 480/18.05.2006 г. на Кмета на община 

Две могили, а именно: обор-агнярник, представляващ масивна сграда на тухлена зидария и 

стоманобетонови елементи с площ от 1 481 кв. м.. В интерес на Общината и във връзка с проявен 

интерес за закупуването му, се налага да вземем решение за продажбата му. Данъчната оценка на 

имота е в размер на 8 981.30 лева, а пазарната – в размер на 24 015.00 лева. Предлагам ви да 

приемем предложеният проект на решение. 

Разисквания по шеста точка не бяха направени. 
Комисията прие Докладната записка с: пет гласа „за”, нула – „против”, нула – 

„въздържал се”. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Отчет – анализ с вх. № 55/29.01.2014 г. 

за състоянието на престъпността и опазването на обществения ред на територията на РУ 

„Полиция” – град Две могили. 

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

вх. № 128/17.03.2014 г., относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия” в землището 

на село Каран Бърбовка. 

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

вх. № 129/17.03.2014 г., относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост с начин на трайно ползване „Нива” в землището на село Баниска. 

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

вх. № 130/17.03.2014 г., относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска 

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

Острица. 

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

вх. № 131/17.03.2014 г., относно: Продажба на общински обор в град Две могили, област 

Русе. 

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

вх. № 144/19.03.2014 г., относно: Продажба на обор – агнярник, частна общинска 

собственост в землището на село Чилнов. 

Поради изчерпване на дневни ред заседанието беше закрито в 11.30 ч. 
 

Подписали протокола: 
 

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

  
 

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

           (Радослав К. Радев)         (Теодор Андреев) 
 
       Председател на комисията: 
 
                  ____________ (Мехмед Чолаков) 
 

Секретар     на      комисията: 
 

________ (Соня Неделчева – Нечева) 


