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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  
№ 43 

 

Днес, на 17.09.2014 г., от 11.00 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. 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 342/05.09.2014 г., 

относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 692 по Протокол № 42/22.08.2014 

г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 343/05.09.2014 г., 

относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 694 по Протокол № 42/22.08.2014 

г. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който запозна 
присъстващите с докладната записка: Със свое Решение № 692 по Протокол № 

42/22.08.2014 г. ние дадохме съгласието си да бъде продаден, след провеждане на 

публичен търг с явно наддаване недвижимия имот: „Друга изкуствена водна площ” 

представляваща имот № 000206 в с. Кацелово с площ 18.694дка. Определихме началната 

цена за продажбата да бъде в размер на 15 000.00 лева, като 20 % от действително 

получените средства от сделката да бъдат предоставени на Кметство село Кацелово. 

Областният управител на област Русе със своя заповед № 4-95-00-623/02.09.2014 г., счита, 

че взетото решение е незаконосъобразно, тъй като „…. Общински съвет – Две могили е 

нарушил императивната разпоредба на чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за водите и чл. 7, ал. 2 

от Закона за общинската собственост. Посочил е, че „…водите и водните обекти, в това 

число естествените извори, езера и блата, които са разположени на земи – общинска 

собственост и не са води и водни обекти държавна собственост…” са публична общинска 

собственост. В този смисъл, Актът за частна общинска собственост № 3703 от 01.04.2014г. 

на Кмета на Община Две могили се явява некоректно съставен. Предвид това, връща 

решението ни за ново обсъждане. Предлагам ви решението да бъде отменено. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 
По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който запозна 

присъстващите с докладната записка: Докладната записка е идентична с предходната. 

Става въпрос за върнато наше Решение № 694 от Областният управител, който счита, че 

взетото решение е незаконосъобразно, тъй като „…. Общински съвет – Две могили е 

нарушил императивната разпоредба на чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за водите и чл. 7, ал. 2 

от Закона за общинската собственост. Посочил е, че „…водите и водните обекти, в това 

число естествените извори, езера и блата, които са разположени на земи – общинска 

собственост и не са води и водни обекти държавна собственост…” са публична общинска 

собственост. В този смисъл, Актът за частна общинска собственост собственост № 3718 от 

22.07.2014 г. на Кмета на Община Две могили се явява некоректно съставен. Предвид 

това, връща решението ни за ново обсъждане. Предлагам ви решението да бъде отменено. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 
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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 Пламен Лашев с 

вх. № 342/05.09.2014 г., относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 692 по 

Протокол № 42/22.08.2014 г. 

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

вх. № 343/05.09.2014 г., относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 694 по 

Протокол № 42/22.08.2014 г. 
 

Поради изчерпване на дневни ред заседанието беше закрито в 12.00 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) 


