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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  
№ 40 

 

Днес, на 15.07.2014 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. 
В работата на Комисията, взе участие Христина Димитрова Ефтимова – Председател на 

Общинския съвет. 
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. № 284/14.07.2014 г., 

относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
“Друга селскостопанска територия” в землището на с. Острица на инвеститор клас В. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 285/14.07.2014 г., 
относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
“Друга селскостопанска територия” в землището на с. Острица на инвеститор клас В. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 291/17.07.2014 г., 
относно: Осигуряване на дърва за огрев на общински и обществени учреждения за отоплителен 
сезон 2014-2015г и определяне на продажна цена на дърва за огрев за населението на Община Две 
могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 292/17.07.2014 г., 
относно: Възстановяване право на собственост върху земеделска земя съгласно Решение № 78 от 
16.06.2014 г. на Районен съд – Бяла. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с докладната записка: Колеги, Постъпило е заявление от „Рибовъдство 
Острица” ООД, притежащи сертификат за инвестиция клас „В”, с което във връзка с изпълнението 
на проект „Разработване и внедряване /експлоатация на интегрирана суперинтензивна 
производствена система, захранвана от зелена енергия, за отглеждане на зарибителен материал от 
деликатесни и аквариумни риби /при определени биотехнологични параметри за органично 
производство/, в условията на разработени биотехнологични параметри за повишаване имунния 
статус на рибите” и разширяване дейността на дружеството, желаят да закупят земеделска земя, с 
площ от 5.792 дка, представляваща имот № 000136 в землището на село Острица. Данъчната 
оценка на имота е в размер на 139.90 лева, пазарната – 1 205 лева, а предложението на Кмета на 
Общината е имотът да бъде продаден за 1 250 лева. Според мен цената е твърде ниска и предлагам 
имотът да бъде продаден за 3 000 лева. Трябва да се отбележи, че тук няма да има търг, нито 
конкурс. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 
По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 

присъстващите с докладната записка: Докладната записка е идентична с предходната. Внесена 
е във връзка с постъпило заявление от „Рибовъдство Острица” ООД, притежащи сертификат за 
инвестиция клас „В”, с което във връзка с изпълнението на проект „Разработване и внедряване 
/експлоатация на интегрирана суперинтензивна производствена система, захранвана от зелена 
енергия, за отглеждане на зарибителен материал от деликатесни и аквариумни риби/при 
определени биотехнологични параметри за органично производство/, в условията на разработени 
биотехнологични параметри за повишаване имунния статус на рибите” и разширяване дейността 
на дружеството, желаят да закупят земеделска земя, с площ от 20.464 дка, представляваща имот № 
000135 в землището на село Острица. Данъчната оценка на имота е в размер на 494.20 лева, 
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пазарната е в размер на 4 257 лева, а предложението на Кмета на Общината е имотът да бъде 
продаден за 5 000 лева. Категорията на земята е ІX и цената, която ни е предложена за продажба е 
твърде ниска – около 90 лева на дка. Тук също предлагам цената за продажба на имота да бъде 
завишена на 10 000 лева. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 
По трета точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 

присъстващите с докладната записка: Постъпила е докладната записка, относно осигуряване на 
дърва за огрев на общински и обществени учреждения за отоплителен сезон 2014-2015 г. и 
определяне на продажна цена на дърва за огрев за населението на Община Две могили и 
единодушно я приема. В нея са отразени всички населени места със съответните здравни 
кабинети, чакални и т.н. Има списък и на ветераните от войната, които ежегодно Общината 
снабдява с 3 куб. дърва. Предлагам да приемем предложението. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 

присъстващите с докладната записка: Съгласно влязло в сила съдебно Решение № 78 от 
16.06.2014г. на Беленски районен съд е признато за установено по отношение на Община Две 
могили, че Стоянка Донева Стоянова от град Две могили, Димка Донева Манолова от град Русе, 
Димитър Йорданов Дончев от град Две могили, Деяна Димитрова Колева от град Две могили и 
Юлия Димитрова Йорданова от град Две могили са собственици на недвижими имоти – 
земеделски земи, находящи се в землището на село Острица и село Пепелина. За издаване 
решение за възстановяване правото на собственост е необходимо решение на Общински съвет. 
Предлагам ви да приемем предложението, след като вече има решение на съда. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 
 

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. № 
284/14.07.2014 г., относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин 
на трайно ползване “Друга селскостопанска територия” в землището на с. Острица на инвеститор 
клас В. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. № 
285/14.07.2014 г., относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин 
на трайно ползване “Друга селскостопанска територия” в землището на с. Острица на инвеститор 
клас В. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. № 
291/17.07.2014 г., относно: Осигуряване на дърва за огрев на общински и обществени учреждения 
за отоплителен сезон 2014-2015г и определяне на продажна цена на дърва за огрев за населението 
на Община Две могили. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. № 
292/17.07.2014 г., относно: Възстановяване право на собственост върху земеделска земя съгласно 
Решение № 78 от 16.06.2014 г. на Районен съд – Бяла. 

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) 


