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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  
№ 25 

 

Днес, на 19.07.2013 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 

две точка: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 257/12.07.2013 г., относно: 

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

землището на село Каран Върбовка. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 259/12.07.2013 г., относно: 

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

нива” в землището на село Каран Върбовка. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 261/12.07.2013 г., относно: 

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

землището на село Каран Върбовка. 

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. № 257/12.07.2013 г., относно: 

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

землището на село Каран Върбовка. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 259/12.07.2013 г., относно: 

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

нива” в землището на село Каран Върбовка. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 261/12.07.2013 г., относно: 

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

землището на село Каран Върбовка. 

По първа 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 № 2517 от 07.07.2010 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: земеделска земя, с площ от 

48.989 дка, представляваща имот № 000051 с начин на трайно ползване “Храсти”. Във връзка с проявен 

интерес за закупуването на имота се налага вземане на Решение за продажба на същия. Какво е вашето 

становище? 
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В разисквания по първа точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева – Нечева: Аз съм против продажбата на земята, тъй като имотът е в значително 

голям размер – това са 50 дка, категорията на земята е много хубава, а се продава на твърде ниска цена – 

около 300 лева на декар. Според мен такива имоти трябва да се отдават под наем, а не да се продават, ако 

трябва дори наемателите да бъдат освободени от плащане една или две години докато имотът бъде 

разработен. 

2. Стоян Гецов: Аз подкрепям докладната записка, защото сега ако не продадем имота и го оставим 

безстопанствен, той ще затъне. Имотът се води 3 категория на земята, но повече от половината са храсти. 

Ако Общината се ангажира да почисти храстите, да промени начина на трайно ползване и да вдигне цената, 

като се отдадат под наем – да, но нека не се оставят безстопанствено. 

3. Мехмед Чолаков: Колеги, според мен да не вземаме прибързани решения, нека се сформира 

комисия, която на място да измери каква част от имота е обработваема и коя е захрастена. След което може 

да бъде обособен нов имот с НТП „Нива” и той да бъде предложен за продажба или наем.  

4. Радослав Радев: Съгласен съм с предложението на г-н Чолаков. 

Комисията не прие Докладната записка с: три гласа „за”, нула – „против” и два – „въздържал 
се”. 

По втора и трета точка от дневния ред докладва Председателя на комисията: Община Две 

могили е собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска собственост № 2615 от 07.07.2010г. на 

Кмета на Община Две могили, а именно: земеделска земя, с площ от 5.320 дка, представляваща имот № 

000335, по картата на възстановената собственост на земеделските земи в землището на с.Каран Върбовка, 

Община Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 36364 с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, ІХ 

категория, при граници и съседи: север имот № 049058-нива на “РОСАГРОФОНД” ООД, изток имот № 

000356- храсти на Община Две могили, запад имот № 102012-залесена територия на МЗГ-ДЛ/ДДС. В 

интерес на общината и във връзка с проявен интерес за закупуването на имота се налага вземане на 

Решение на Общински съвет за продажба на същия. Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение за 

данъчна оценка с изх. № 6804000710/ 03.07.2013г. на Община Две могили е 97.90лв. (деветдзесет и седем 

лева, 90 стотинки), при пазарна оценка на имота в размер на 1 702.00лева( хиляда седемстотин и два лева)., 

съгласно доклада на лицензиран оценител. Колеги, предлагам докладната записка да бъде приета, тъй като 

имотът е маломерен, 9-та категория на земята, намира се на трудно обработваем терен и не представлява 

интерес на Общината. 

Разисквания по втора и трета точка не бяха направени. 
Комисията прие Докладните записки с : 5 /пет/ гласа - „за”; 0 /нула/ гласа - „против” ; 0 /нула/ - 

„въздържал се”. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” и 2 (два) гласа „Въздържал се” не приема Докладна записка от 

Николай Христов с вх. № 257/12.07.2013 г., относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска 

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

2. Комисията приема с 5 (пет) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. № 

259/12.07.2013 г., относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно 

ползване „Изоставена нива” в землището на село Каран Върбовка. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. № 

261/12.07.2013 г., относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно 

ползване „Храсти” в землището на село Каран Върбовка. 
 

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) 


