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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  
№ 37 

 

Днес, на 23.05.2014 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. 

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 пет точки: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 207/19.05.2014 г., 

относно: Продажба на „Друга изкуствена водна площ” – частна общинска собственост в с. 

Кацелово. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 208/19.05.2014 г., 

относно: Продажба на „Друг вид нива” – частна общинска собственост в град Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 209/19.05.2014 г., 

относно: Продажба на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 210/19.05.2014 г., 

относно: Учредяване на право на ползване върху имот общинска собственост за 

устройване на постоянен пчелин. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 211/19.05.2014 г., 

относно: Обособяване на самостоятелен поземлен имот с начин на трайно ползване 

„Рибарник”. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 212/19.05.2014 г., 

относно: Обособяване на самостоятелни поземлени имоти с начин на трайно ползване 

„Друга селскостопанска територия” и „Местен път” от имот № 000097 – пасище, мера. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 213/19.05.2014 г., 

относно: Промяна на начина на трайно ползване на част от ПИ 000139 – пасище, мера по 

картата на възстановената собственост на землището на село Острица. 
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: 
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1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 207/19.05.2014 

г., относно: Продажба на „Друга изкуствена водна площ” – частна общинска собственост 

в с. Кацелово. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 208/19.05.2014 г., 

относно: Продажба на „Друг вид нива” – частна общинска собственост в град Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 209/19.05.2014 г., 

относно: Продажба на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 210/19.05.2014 г., 

относно: Учредяване на право на ползване върху имот общинска собственост за 

устройване на постоянен пчелин. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 211/19.05.2014 г., 

относно: Обособяване на самостоятелен поземлен имот с начин на трайно ползване 

„Рибарник”. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 212/19.05.2014 г., 

относно: Обособяване на самостоятелни поземлени имоти с начин на трайно ползване 

„Друга селскостопанска територия” и „Местен път” от имот № 000097 – пасище, мера. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 213/19.05.2014 г., 

относно: Промяна на начина на трайно ползване на част от ПИ 000139 – пасище, мера по 

картата на възстановената собственост на землището на село Острица. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с докладната записка: Постъпила е докладна записка, относно 

продажба на имот собственост на общината по Акт за частна общинска собственост № 

3703 от 01.04.2014г. на Кмета на Община Две могили, а именно: „Друга изкуствена водна 

площ” представляваща имот № 000206 по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в с. Кацелово с площ 18.694 дка. В интерес на общината и във връзка с 

проявен интерес за закупуването му се налага да вземем решение за неговата продажба. 

Данъчната оценка на имота е 1059.90 лева, а пазарната оценка е в размер на 12 992 лева. 

Запознат съм подробно с молбата, става въпрос за семейство животновъди, които искат да 

закупят имота с цел да участват по евро проекти. Издали са всички необходими 

документи за тяхна сметка.  

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Стоян Гецов: Преди години този имот се мъчехме да го отдаваме под наем, но е 

труден за стопанисване. Този който го купи не знам какво ще прави, но аз съм за 

продажбата. 

2. Христина Ефтимова: Колеги, искам да ви уведомя, че колегите ви от другите 

комисии също разглеждаха докладната. Имайте предвид, че те са против продажбата. 

3. Соня Неделчева – Нечева: Мнението на другите комисии не ни касае, защото 

нашата комисия трябва да излезе със становище и аз съм за продажбата, защото такива 

имоти виждаме че е трудно да се отдават под наем. 
Комисията прие Докладната записка с: пет гласа „за”, нула – „против”, нула – 

„въздържал се”. 
По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 

присъстващите с докладната записка: Следващата докладна записка отново е за продажба 

на имот, собственост на общината по Акт за частна общинска собственост № 3697 от 

06.03.2014 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: „Друг вид нива” с площ 1907 

кв.м. представляващо имот с идентификатор 20184.138.11 по кадастралната карта и 

кадастрални регистри на гр. Две могили. В интерес на общината и във връзка с проявен 

интерес за закупуването му се налага да вземем Решение за продажбата му. Данъчната 

оценка на имота е 322.40 лева, а пазарната – в размер на 1 737 лева. Предлагам да приемем 

докладната записка, имайки предвид, че това е едно от дворните места, които продаваме 

на всяка сесия. 
В разискванията по втора точка участие взеха: 
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1. Соня Неделчева –Нечева: Аз съм против продажбата на имота, тъй като нямаме 

приложена молба от заявилите желание за закупуване на имота, от която да се види дали 

те са бившите собственици. 

2. Стоян Гецов: Според мен това са земи на собственици, които са изпуснали срока 

за възстановяване и сега искат да си закупят имота, затова аз съм за продажбата. 

Комисията прие Докладната записка с: четири гласа „за”, един – „против”, 
нула – „въздържал се”. 

По трета точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с докладната записка: Докладната записка отново касае продажбата на 

имот собственост на общината по Акт за частна общинска собственост № 3702 от 

01.04.2014 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Дворно място с площ 900 кв.м. 

представляващо имот с идентификатор 20184.1.2180 по кадастралната карта и 

кадастрални регистри на гр. Две могили с начин на трайно ползване “Ниско застрояване”. 

Към имота е проявен интерес за застрояване, което налага да вземем решение за 

продажбата му. Данъчната оценка на имота е в размер на 2 466.90лева, а пазарната – в 

размер на 3 312 лева. Предложената цена за продажба е прекалено висока и от една страна 

ние искаме да помогнем на хората да си закупят собствените имоти, а от друга страна 

Общината предлага толкова високи цени. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 
1. Христина Ефтимова: Пазарната оценка на имота е също висока – 3 312 лева и 

разликата е от порядъка на около 40 лева от определената за продажба. 

2. Мехмед Чолаков: В такъв случай, въпреки голямото ни желание ние няма как да 

намалим сумата за продажба. 

Комисията прие Докладната записка с: пет гласа „за”, нула – „против”, нула – 
„въздържал се”. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Соня Неделчева – Нечева, която 
запозна присъстващите с докладната записка: Докладната записка касае учредяване на 

право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на постоянен пчелин, 

във връзка с постъпило е заявление от Мария Василева Василева-Колева от гр. Две могили 

с искане за учредяване на възмездно право на ползване върху Урегулиран поземлен имот 

VІ-общински в кв. 19 с площ от 1490 кв.м. по плана на с. Пепелина за настаняване на 

постоянен пчелин, с период на ползване пет години. Представена е служебна бележка, че 

Мария Василева-Колева е собственик на 20 броя пчелни семейства. Имотът върху който 

ще бъде настанен пчелина отговаря на изискванията, което го прави подходящ за 

настаняване на пчелин.  

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 
1. Стоян Гецов: Няма какво да коментираме тук, на предходни сесии сме вземали 

подобни решения, нека приемем докладната. 

2. Соня Неделчева – Нечева: Похвално е, че има желаещи млади семейства да 

развиват бизнес, а в закона за пчеларството те имат право без търг или конкурс да наемат 

общински имоти.  

Комисията прие Докладната записка с: пет гласа „за”, нула – „против”, нула – 
„въздържал се”. 

По пета точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който запозна 
присъстващите с докладната записка: Постъпило е заявление от Юсеин Сюлейманов 

Мустафов от с. Помен, с което уведомява кмета на общината, като добросъвестен 

наемател на част от общински имот с начин на трайно ползване „Дере” представляващо 

имот № 000149 по картата на възстановената собственост на землището на с. Помен, Акт 

за публична общинска собственост № 3468/06.12.2010 г. Във връзка с предстоящо 

иинвестиране и разширяване на стопанската си дейност, г-н Мустафов желае да закупи 

около 5 дка от общинското дере, на което до момента е бил наемател. Предвид естеството 

на терена и положението му, образуването на самостоятелен поземлен имот, който може 

да бъде предмет на разпоредителна сделка е в интерес на общината. Това налага да дадем 

съгласието си за промяна статута за 4.811 дка от “Дере” с площ 117.508 представлявящо 
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имот с № 000149 по картата на възстановената собственост на земеделската земя на с. 

Помен от публична в частна общинска собственост. Промяната на статута от публична в 

частна общинска собственост в този случай налага и промяната на НТП на земята за други 

земеделски нужди. Става въпрос за малкия рибарник преди моста за село Помен. Той е в 

едно дере и статута му е такъв. Момчето дълги години е наемател на имота и сега желае 

да го закупи за да разшири бизнеса си. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 
1. Стоян Гецов: Ами след като има желание нека да се развива, да не спираме 

бизнеса в Общината. 

Комисията прие Докладната записка с: пет гласа „за”, нула – „против”, нула – 
„въздържал се”. 

По шеста точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който запозна 
присъстващите с докладната записка: Постъпило е заявление от Теодора Русева- 

управител на „Рибовъдство Острица” ООД, наемател съгласно договор за наем № 

393/13.09.2012 г. на общински „Рибарник” представляващ имот № 000096 в землището на 

с. Острица. Във връзка с изпълнението и предвижданията на проект „Възстановяване на 

съществуваща рибовъдна ферма за топлолюбиви видове риби в ПИ 000096, землище с. 

Острица, се установи, че местен път ПИ 000094 не е отразен коректно в КВС, а мостовото 

съоръжение, което е единствената транспортна връзка към рибарника и имотите в същата 

местност е в много лошо състояние. Това води до затруднения при изпълнение на проекта 

за възстановяване на рибарниците и бъдещото им обслужване. В тази връзка в Общинска 

служба “Земеделие” е стартирана процедура по реда на Наредба № 49/2004 г. за 

поддържане картата на възстановената собственост, за установена явна фактическа грешка 

при изработване на плана за земеразделяне, видно от приложените скици-проект за 

обособяване на „местен път” с № 000134 и три самостоятелни имота „Др. селскостопанска 

територия” с №№ 000100, 000135 и 000136 в общинската мера. Предвид естеството на 

терена и положението му спрямо общинския рибарник и пътя образуването на 

самостоятелни поземлени имоти, които да могат да бъдат предмет на разпоредителна 

сделка, би улеснило предвижданията на стартиралия проект. Това налага да дадем 

съгласие за промяна статута за 40.093 дка от “пасище, мера” с площ 50.793 

представлявяща ПИ 000097 от публична в частна общинска собственост. Колеги 

предлагам да приемем докладната, става въпрос за рибарника в село Острица. Установена 

е явна фактическа грешка в КВС и ние просто трябва да вземем решение тя да бъде 

отстранена. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 
1. Стоян Гецов: Съгласен съм с Чолаков, става въпрос за обособяване на път, който 

е съществувал и преди, когато язовирът е бил на „Рибовъдно стопанство”. 

2. Соня Неделчева – Нечева: Колеги аз ще се въздържа да гласувам, защото отново 

става промяна на статута на 40 дка на пасища и мери от общинския поземлен фонд и както 

знаете има промяна в ЗСПЗЗ и според мен тръбва първо да прегледаме тези промени с 

какво са свързани и след това да вземем решение по тази докладна. 
Комисията прие Докладната записка с: четири гласа „за”, нула – „против”, един – 

„въздържал се”. 
По седма точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който запозна 

присъстващите с докладната записка: Постъпило е заявление от Теодора Русева- 

управител на „Рибовъдство Острица” ООД, наемател съгласно договор за наем 

393/13.09.2012г. на общински „Рибарник” представляващ имот № 000096 в землището на 

с.Острица. Във връзка с изпълнението на проект „Възстановяване на съществуваща 

рибовъдна ферма за топлолюбиви видове риби в ПИ 000096, землище с.Острица, ЕКАТТЕ 

54362, община Две могили”, наемателите са установили, че местен път ПИ 000094 не е 

отразен коректно в КВС, а мостовото съоръжение, което е единствената транспортна 

връзка към рибарника и имотите  в същата местност е в много лошо състояние.Това води 

до затруднения при изпълнение на проекта за възстановяване на рибарниците и бъдещото 

им обслужване. Стартирана е процедура в Общинска служба “Земеделие” за установена 
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явна фактическа грешка при изработване на плана за земеразделяне, видно от 

приложените 3 броя скици-проект за обособяване на „местен път” с №000159, и два 

самостоятелни имота с №№ 000158-пасище мера и 000160-пасище, мера. Това  налага да 

дадем съгласието си за промяна начина на трайно ползване за 1.481 дка от “пасище, мера” 

с площ 48.761 дка представляваща ПИ 000139 по Акт за публична общинска собственост 

№ 603/18.05.2006г. на Кмета на Община Две могили. Колеги предлагам да проемем 

докладната, тя е аналогична с предходната. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева – Нечева: Колеги аз тук отново ще се въздържа да гласувам. 

Комисията прие Докладната записка с: четири гласа „за”, нула – „против”, 
един – „въздържал се”. 

 

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 Николай Христов с 

вх. № 207/19.05.2014 г., относно: Продажба на „Друга изкуствена водна площ” – частна 

общинска собственост в с. Кацелово. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „Против” приема Докладна 

записка от Николай Христов с вх. № 208/19.05.2014 г., относно: Продажба на „Друг вид 

нива” – частна общинска собственост в град Две могили. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с 

вх. № 209/19.05.2014 г., относно: Продажба на дворно място – частна общинска 

собственост в град Две могили. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с 

вх. № 210/19.05.2014 г., относно: Учредяване на право на ползване върху имот общинска 

собственост за устройване на постоянен пчелин. 

5. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с 

вх. № 211/19.05.2014 г., относно: Обособяване на самостоятелен поземлен имот с начин на 

трайно ползване „Рибарник”. 

6. Комисията с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „Въздържал се” приема 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 212/19.05.2014 г., относно: Обособяване на 

самостоятелни поземлени имоти с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска 

територия” и „Местен път” от имот № 000097 – пасище, мера. 

7. Комисията с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „Въздържал се” приема 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 213/19.05.2014 г., относно: Промяна на 

начина на трайно ползване на част от ПИ 000139 – пасище, мера по картата на 

възстановената собственост на землището на село Острица. 
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) 


