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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  
№ 15 

 

Днес, 21.09.2012 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. 

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, а именно: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 418/20.09.2012 г., относно: 

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

землището на село Каран Върбовка. 

 2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 419/20.09.2012 г., относно: 

Продажба на земеделска земя с начин на трайно ползване „Ливада” в землището на село Могилино. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 420/20.09.2012 г., относно: 

Промяна на статута на част от общински имот от „публична” в „частна” общинска собственост. 

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. № 418/20.09.2012 г., относно: 

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

землището на село Каран Върбовка. 

 2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 419/20.09.2012 г., относно: 

Продажба на земеделска земя с начин на трайно ползване „Ливада” в землището на село Могилино. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 420/20.09.2012 г., относно: 

Промяна на статута на част от общински имот от „публична” в „частна” общинска собственост. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с Докладна записка вх. № 418/20.09.2012г. на Кмета на Община Две могили, а 
именно: Докладната записка, касае продажбата на недвижим имот – частна общинска собственост с 

начин на трайно ползване „Нива” в землището на село Каран Върбовка. Земеделската земя е с площ 

от 6.414 дка, като се предлага да бъде продадена при данъчна оценка на имота в размер на 597.50 

лева, пазарна – в размер на 1 668.00 лева, определя началната цена за продажба при провеждането на 

публичния търг с явно наддаване 2 000.00 лева. Земята е отдадена под наем през предходния мандат, 

като бенефициентът кандидатства по програма – проект за създаване на трайни насаждения, които ги 

е и създал. Сега при последната проверка от страна на Държавен фонд „Земеделие” се установява, че 

договорът изтича след една или две години и се получава разминаване, за което или трябва да се 
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удължи отдаването под наем с още 5 години или трябва да се закупи. Бенефициента си е позволил 

малко своеволия, като е създал предварително трайните насаждения и е участвал в програма. 

Предлагам ви да приемем предложението за продажба. 

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

Докладна записка № 419/19.09.2012 г.: Колеги, става въпрос за продажба на земеделска земя с НТП 

„Ливада” в землището на село Могилино. Имотът е „Ливада”, с площ от 2.500 дка, категория на 

земята при неполивни условия X. Тъй като към имота има проявен интерес за закупуването му се 

налага и вземане на решение от нас за продажба. Данъчната оценка на имота е в размер на 13.10 лева, 

а пазарната – в размер на 165.00 лева. Предложението е земеделската земя да бъде продадена на търг 

с явно наддаване като началната цена за провеждането му да бъде 300 лева, но не се казва тази цена 

на декар ли е или за цялата площ. Предлагам да приемем предложението, като се уточнят тези неща 

за цената. 

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

съвет уточним цената за декар ли е или за целия имот. 

По трета точка от дневния ред Председателят на комисията запозна присъстващите с 
Докладна записка № 420/20.09.2012 г.: Колеги, става дума за промяна на статута на общински имот 

от публична в частна общинска собственост. Тази докладна записка беше разгледана на предходното 

заседание на Общинския съвет, като тогава не я приехме. Сега отново ни се предлага да направим 

тази промяна на статута на имота, като този път е представен пълен набор от документи касаещи 

имота.. Ние сме длъжни да помогнем на гражданите подали заявлението до Община Две могили. 

След направени проучвания, телефонни разговори, консултации установихме, че собствениците 

нямат никакви основания да не могат да ползват имота и тъй като им се налага да сменят 

собствеността на самия имот, няма никаква пречка поддържащата фирма по реда на Наредба № 49 за 

поддържане на картата на възстановената собственост да трасира имота и ако се налага някакво 

писмо от страна на Кмета на Общината, ще помоля Кмета за неговото съдействие да помогне на тези 

хора да си сменят собствеността. Хората си имат пълното право да си ползват имота – притежават акт 

за собственост, договор за покупко – продажба и всичко необходимо. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде продаден недвижим имот – частна 

общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива” в землището на село Каран Върбовка. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде продадена земеделска земя с начин 

на трайно ползване „Ливада” в землището на село Могилино. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие за промяна на статута на част от общински 

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

Подписали протокола: 
 

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

  
 

4. ……..……….……             5.........................................                 
         (Радослав К. Радев)                           (Теодор Атанасов Андреев )   

 
        

Председател на комисията: 
 
 

                  ____________ (Мехмед Чолаков) 
 
  

Секретар     на      комисията: 
 
 

________ (Соня Неделчева – Нечева) 


