
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  
№ 52 

 

Днес, 14.05.2015 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Две могили, в стаята на Общински 

съвет, 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. 

6. Христина Ефтимова - член 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни пречки, 

единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Установяване наличието на конфликт на интереси при провеждането на публичен 

конкурс за отдаване под наем на имот № .......... с НТП „Рибарници” в землището на с. Кацелово. 

2. Установяване на допуснати нарушения при провеждането на кокурса от т.1. 

Заседанието откри Председателят на комисията: Колеги, днешното заседание е свикано 

по молба на Стоян Гецов, който е получил устна жалба от  Метин................., един от участниците в 

конкурса, със съмнение за конфликт на интереси  възникнали по време на конкурса, а също и за 

съмнения свързани с нарушаване процедурата на същия от страна на конкурсната комисия. 

Нашата задача е да разгледаме безпристрастно фактите с цел да избегнем понататъшни съдебни, а 

доколкото разбирам и медийни прояви. Г-н Гецов, моля, да запознаете присъстващите със сигнала, 

който сте получил. 

1. Стоян Гецов: На 29.04.2015 г. Община Две могили проведе конкурс за отдаване под 

наем на „Рибарник” в с. Кацелово. Участници в конкурса са били ............ – син на кмета на с. 

Кацелово, Метин ........ и съпругата му. С наше Решение едно от условията на конкурса, което носи 

5 точки, участникът да е с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Две могили. 

Друго условие носещо голям брой точки са инвестиционните намерения. По информация от 

Метин.......при отварянето на пликовете на конкурсната документазция е присъствал кмета на с. 

Кацелово, също се съмнява, че и документите за конкурса са попълнени и подадени от него. Синът 

на кмета е класиран на първо място, а няма постоянен и настоящ адрес в селото, даже имам 

сведение, че в последствие му е попълнена адресната регистрация. Ако в действителност кмета на 

Кацелово е присъствал на конкурса то имам съмнения, че е повлиял на комисията чрез служебното 

си положение и за това според мен има конфликт на интереси. След това: тръжната комисия 

неправомерно дисквалифицира другите участници в конкурса с мотива, че имал неплатен данък на 

МПС, а той е платил още на 17.09.14 г. – ето копие на плагежното. 

2. Мехмед Чолаков: Предлагам да поканим Председателя на конкурсната комисия. Само 

едно допълнение да направя, докато чакаме, в разговор със служителките на отдел „Общинска 

собственост” бяхме обвинени в дискриминация на участниците в конкурса с решението си да 

заложим принципа на уседналост. Обясних им, че ОС е в правото си да взема такива решения. 

3. Христина Ефтимова: Не мога да разбера кой член от Закона за конфликт на интереси е 

нарушен. Доколкото разбирам тук има нарушена процедура на конкурса и участникът, който се 

жалва трябва да си търси правата по съдебен ред. Не знам ние по какъв начин можем да 

съдействаме. 

4. Мехмед Чолаков: Въпросът е г-жо Ефтимова, че ние като общински съветници сме 

връзката между хората и общинското ръководство и затова трябва да намерим начин как да 

отговорим и да съдействаме за разрешаване на въпроса. 

5. Христина Ефтимова: Да, съгласна съм, че въпросът е с какво да помогнем. Не знам кой 

може да анулира конкурса, тъй като комисията се назначава от Кмета на Общината, а за конфликт 

на интереси и дума не може да става. Поне аз като чета закона не откриам да има такъв.  



6. Мехмед Чолаков: Тълкуването на Закона за конфликт на интереси е много разтегливо 

понятие, но ако се установи, че кмета на село Кацелово – Иван Николаев е присъствал на 

отварянето на конкурсните документи, то тогава може да си мислим, че е възможно да е повлиял 

на комисията в качеството си на длъжностно лице и в тази връзка си мисля, че може да имо 

конфликт на интереси. 

7. Христина Ефтимова: Ако кметът на Кацелово е участник в търга тогава има конфликт 

на интереси, а дали е присъствал при отварянето на документите така не знаем дали е така. Г-жо 

Андреева, Кметът – Иван Николаев присъствал ли е на конкурса? 

8. Марийка Андреева: Не мога да си спомня дали Иван Николаев е присъствал на 

конкурса. В конкурса участваха трима кандидати. При първоначалното отваряне на пликовете на 

първо място е класиран ...... Николаев  - по размер на инвестицията, която е дал  20 000 лева, но се 

установи, че няма регистрация за постоянен и настоящ адрес в Община Две могили и му се 

намалиха 5те точки от общия брой. Тогава на първо място излезе Метин ...... При проверка в 

системата се установи, че Метин ... и жена му, която е третия участник имат неплатени 

задължения към Общината, което автоматично ги дисквалифицира от конкурса. Докато липсата за 

постоянен и настоящ адрес в общината не е условие за диквалификация.  

9. Стоян Гецов: Добре де, Метин ..... представя документ, че е платил задълженията си 

към общината през м. Септември 2014 г. преди дори да е знаел, че ще участва в този конкурс. 

10. Марийка Андреева: Г-н Гецов, ние не сме разследващ орган. Ние гледаме 

документите такива, каквито са към настоящия момент. Той има задължения, които септември 

месец е платил, но е имал задължения и към НАП и тази сума, която е внесъл е прихваната за 

задълженията му към НАП. Затова задължението му към общината си остава. 

11. Стоян Гецов: Спечелилия конкурса е декларирал, че ще направи инвестиция в размер 

на 20 000 лева и то още през първата година, а ако не ги направи, тогава ще бъде ли анулиран 

договора? 

12. Марийка Андреева: Ще изчакаме една година и ако не бъде направена инвестицията 

договорът за наем може да бъде анулиран.  

Ст. Гецов: А какво ще му кажем на този човек, който си е платил задълженията защо е 

дисквалифициран? 

13. Теодор Андреев: В този случай Метин ..... трябва да направи до кмета на общината 

възражение, жалба и т.н., да прикрепи всички документи за платените задължения и по този начин 

да обжалва конкурса. А ако кметът не вземе предвид тези факти, може да обжалва в съда. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следното  
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” не установи конфликт на интереси. Метин ....... да 

представи жалбата с копие на документите за платени дължими суми към Община Две могили в 

Общинския съвет. 
 

Поради изчерпване на дневни ред заседанието беше закрито в 11.00 ч. 
 

Подписали протокола: 
 

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

  

4. ……..……….…… 5. …..…..………   6. ………..…..………… 

           (Радослав К. Радев)         (Теодор Андреев)                                      (Христина Д. Ефтимова) 
 

       Председател на комисията: 
 
                  ____________ (Мехмед Чолаков) 
 

Секретар     на      комисията: 
 

________ (Соня Неделчева – Нечева) 
 

 

 


