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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  
№ 9 

Днес, на 21.05.2012 г., от 16.00 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. 

Отсъства: Драгомир Дамянов Драганов – член. 

Същото бе открито от Мехмед Чолаков – Председател на Постоянната комисия.  

 Той обяви, че заседанието на Комисията е редовно и може да взема решения. 

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

1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 229/15.05.2012 г., 

относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в землището на 

село Пепелина. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 231/15.05.2012 г., 

относно: Продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на село 

Могилино. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Докладната записка 

касае продажбата на имоти в землището на село Пепелина, които са 49 на брой. Това са 

недвижими имоти с начин на трайно ползване “Друг вид терен със селищен характер” в 

землището на село Пепелина, актувани и вписани в Агенция по вписванията град Бяла. За 

тези имоти вече има взето решение от Общински съвет за продажба. Поради възникнала 

необходимост от актуализация на цените на тези имоти, се налага вземане на ново 

решение от нас за продажба на същиите по актуализирани цени. Смятам, че 

предложението е правилно, поради което ви предлагам да го подкрепим. 

Разисквания по първа точка не бяха направени.  
По втора точка от дневния ред докладва Радослав Радев: В тази докладна 

записка, отново става въпрос за продажбата на 35 броя  маломерни имоти от общинския 

поземлен фонд с начин на трайно ползване “Полска култура” и “Изоставена нива” в 

землището на село Могилино, актувани и вписани в Агенция по вписванията град Бяла. 

До момента към тези имоти няма предприети действия за управление и разпореждане. Тъй 

като има проявен интерес за закупуването им, се налага вземане на Решение на Общински 

съвет за продажба на същите. Предложената цена е актуална за момента и ви предлагам да  

подкрепим предложеното ни решение. 

В разискванията по втора точка от дневния ред участие взеха: 
 1. Соня Неделчева – Нечева: Аз искам да предложа в т. 2 от решението да се 

направи промяна, като въпросните имоти бъдат продадени чрез конкурс и по този начин 

да се стимулират жителите на нашата община. Нека има едно такова условие, имотите да 

се продадат на жители от нашата Община или продажбата да се извърши чрез конкурс. 

Ако се загледата по-подробно в номерата на имотите, ще видите, че те са поредни и който 

ги купи може да си направи един голям масив. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: Аз ще ви обясня за какви имоти става 

въпрос. Голяма част от предлаганите зами за продажба бяха по чл. 19 от ЗСПЗЗ. След като 

имащите на право на собственост не проявиха интерес да си стопанисват имотите, те 
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станаха общинска собственост. Сигурен съм, че няма да има никакъв ефект ако се 

продадат с конкурс. В продължение на 5 години, хората които стопанисваха земите имаха 

право да се ги озаконят, но не го направиха. Предлагам ви да си приемем решението в 

този вид, в който е предложено. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие да бъдат продадени 
недвижими имоти – частна общинска собственост в землището на село Пепелина. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие да бъдат продадени имоти от 

общинския поземлен фонд в землището на село Могилино. 
 

Поради изчерпване на дневни ред заседанието беше закрито в 17.00ч. 
 

Подписали протокола: 
 
 

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

  
4. ……..……….……  

 (Радослав К. Радев)   

 
       Председател на комисията: 

 
                  ____________ (Мехмед Чолаков) 
 
  

Секретар     на      комисията: 

 
________ (Соня Неделчева – Нечева) 


