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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  
№ 42 

 

Днес, на 15.08.2014 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 Стоян Гецов с вх. № 306/07.08.2014 г., 

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

село Кацелово. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 309/08.08.2014 г., 

относно: Продажба на „Друг вид земеделска земя” – частна общинска собственост в град 

Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 310/08.08.2014 г., 

относно: Продажба на „Рибарник” – частна общинска собственост в землището на село 

Помен. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 318/11.08.2014 г., 

относно: Възстановяване право на собственост върху земеделска земя съгласно Решение 

№ 45 от 31.03.2014 година на Районен съд – Бяла.  

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 324/13.08.2014 г., 

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

„Друга селскостопанска територия” от имот № 000392 – пасище, мера. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който запозна 
присъстващите с докладната записка: Настоящата докладна записка се внася за втори 

път за разглеждане със същия текст. На предходно наше заседание приехме решение да 

бъде продаден имотът, но тъй като имаше подадена жалба от Кмета на село Кацелово, 

решението ни бе върнато от Областния управител. Определена е начална цена при 

провеждане на публичния търг с явно наддаване в размер на 15 000 лева. В скицата 

представена ни на предходното заседание имаше съмнение, че в имота се намират 25 броя 

тополи, които в сегашната скица не са отразени. С някои членове на комисията ходихме 

на място да видим имотът и установихме, че това е едно сухо дере, което според нас не би 

могло да се използва за нищо друго. Според мен вариантът имотът да бъде отдаден под 

наем не е приемлив и добър за никой от желаещите. Инвестициите, които трябва да се 

направят там са огромни. Поради това предлагам имотът да бъде продаден с цел да се 

направят инвестиции, мястото да се облагороди. 

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

присъстващите с докладната записка: Постъпила е докладната записка, касаеща 

продажбата на недвижим имот собственост на Община Две могили. Имотът представлява 

„Друг вид земеделска земя” с площ от 780 кв.м. с идентификатор 20184.43.500. В интерес 
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на Общината и във връзка с проявен интерес за закупуването му се налага да вземем 

решение за продажба на същия. Данъчната оценка на имота е 103.20 лева, а пазарна 

оценка в размер на 2 065 лева. Определена е определя начална цена за продажбата при 

публичния търг с явно наддаване в размер на 2 100 лева. Предлагам да приемем 

предложението. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 
По трета 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 № 3718 от 22.07.2014 г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: „Рибарник” с площ 4.811 дка представляващ имот № 000150 по 

картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището на село Помен. 

В интерес на общината и във връзка с проявен интерес за закупуването му се налага да 

вземем решение за продажба на същия. Данъчната оценка на имота е в размер на 742.60 

лева, а пазарна – в размер на 5 961 лева. Определена е начална цена за продажбата при 

публичния търг с явно наддаване в размер на 6 000 лева. Предлагам ви имотът да бъде 

продаден, като тук се добави т. 3 с тескта „След извършване на продажбата на имота 20 % 

от получените средствата да се преведат по сметката на Кметство село Помен съгласно 

разпоредбите на Наредба № 7 на Общински съвет Две могили”, а т. 3 да стане съответно т. 

4. 

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

присъстващите с докладната записка: Докладна записка е във връзка с влязло в сила 

съдебно Решение № 45 от 31.03.2014 година на Беленски районен съд по гражданско дело 

№ 1020 по описа за 2013 г. е признато за установено по отношение на Община Две 

могили, че Дешка Ганчева Тодорова от село Каран Върбовка и Иванка Василева Машкова 

от село Острица са собственици на недвижими имоти – земеделски земи, находящи се в 

землището на село Каран Върбовка. Имотите са 66 на брой с размер по-малко от декар, но 

категорията на земята е 3 и 4 и ако си спомняте в предходни заседания на Общинския 

съвет там имаше и апетити за закупуване на тези имоти. Предлагам ви да приемем 

предложението, тъй като ние нямаме друг избор, освен да потвърдим взето вече от съда 

решение. Това са парцели, които са все още свободни и са общинска собственост 

призцнати по чл. 19. Нямаме никакъв избор, освен да подкрепим докладната с една 

препоръка към г-н Христов, нека нашите юристи да се понапънат вече, защото по този 

начин ще останем без всякакви земи, които са признати по чл. 19, където имаше давностен 

срок 10 години, гратисен срок от 5 години и ако е необходимо дори може да се направе и 

някаква законодателна промяна. 
Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 
По пета точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който запозна 

присъстващите с докладната записка: Постъпило е заявление от Велко Иванов – 

председател на ПК „Надежда” с. Кацелово за изменение на картата на възстановената 

собственост на с. Кацелово. Целта е да се изправи границата, защото тя криволичи и се 

застъпва едната с другата и процесът на изправянето ще засегне около 3. 689 дка. Човекът 

е готов да заплати цялата процедура за маркирането, за изправянето и доколкото разбрах 

там ще се поставят силузи, които няма да се махат десетки години напред. Предлагам 

предложението да бъде прието. 

Разисквания по пета точка не бяха направени. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Докладна записка от Стоян Гецов с вх. 

№ 306/07.08.2014 г., относно: Продажба на „Друга изкуствена водна площ” – частна 

общинска собственост в село Кацелово. 
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2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов 

с вх. № 309/08.08.2014 г., относно: Продажба на „Друг вид земеделска земя” – частна 

общинска собственост в град Две могили. 

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

вх. № 310/08.08.2014 г., относно: Продажба на „Рибарник” – частна общинска собственост 

в землището на село Помен. 

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

вх. № 318/11.08.2014 г., относно: Възстановяване право на собственост върху земеделска 

земя съгласно Решение № 45 от 31.03.2014 година на Районен съд – Бяла.  

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

вх. № 324/13.08.2014 г., относно: Обособяване на самостоятелен поземлен имот с начин на 

трайно ползване „Друга селскостопанска територия” от имот № 000392 – пасище, мера. 
 

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) 


