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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  
№ 45 

 

Днес, на 21.11.2014 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. Стоян Георгиев Гецов – член. 
3. Христина Димитрова Ефтимова – член. 
4. Соня Петрова Неделчева – Нечева – секретар. 
5. Радослав Косев Радев – член. 
6. Теодор Атанасов Андреев – член. 
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. № 440/12.11.2014 г., 

относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с НТП „Рибарник” в 
землището на село Острица на инвеститор клас В. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 441/12.11.2014 г., 
относно: Сключване на предварителен договор за продажба на общински имот в град Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 446/14.11.2014 г., 
относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с НТП „Друга 
селскостопанска територия” в землището на с. Острица на инвеститор клас В. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който запозна 
присъстващите с докладната записка, а именно продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост с НТП „Рибарник” в землището на с. Острица: Колеги, всички сме 
запознати с докладната записка за продажбата на рибарника в с. Острица, който е с площ от 98.866 
дка. Предложената ни цена е 56 400 лева. Продажбата е без търг, тъй като става въпрос за 
предложение за закупуване от инвеститор клас В, а знаете, че според новия закон им се дава право 
да закупуват имоти без търг и конкурс. В докладната са дадени две експертни оценки, което също 
е според изискването на нашата наредба и закона и затова предложената в решението сума е 
осреднената на базата на тези две оценки. Моля за вашето мнение по докладната. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Стоян Гецов: Аз съм За продажбата. Нямам нищо против. 
2. Мехмед Чолаков: Един момент само, за да сметнем на декар какво се получава. Г-жо 

Ефтимова, каква е цената на декар? 
3. Христина Ефтимова: Сумата, която се получава е 570.50 лева на декар. Аз първо искам 

да ви запозная с разговора, който проведох с един от инвеститорите. Причината, поради която 
искат да закупят рибарника е тази, че инвеститорите участват с проект по ПРСР. Според техните 
бизнес-консултанти в програмата едно от изискванията имотът, с който участват да бъде собствен, 
така че в тази връзка аз също съм За продажбата на рибарника. Цената мисля, че е съвсем 
нормална. 

4. Радослав Радев: Колеги, наистина ние трябва да работим за благосъстоянието на 
общината, но да не забравяме, че трябва да подпомагаме и бизнеса в тази община, така че тази 
цена е съвсем нормална за рибарник. В края на краищата това не е обработваема замя и аз съм За 
продажбата на рибарника на тази цена. Нека да не вадим душата на бизнеса. Пък и хората 
направиха доста подобрения и инвестиции в този рибарник. 

5. Стоян Гецов: И според мен цената е разумна.  
6. Христина Ефтимова: Колеги, съгласна съм с вас, но имам едно условие – при 

продажбата да бъде залегнато условието за възстановяване на пътя от селото до язовира. В 
предизборната кампания се срещнахме с хора, имаше и подписка ако си спомняте, след това беше 
обещано на сесия, че пътят ще се ремонтира, но въпреки това моето мнение е, че трябва да бъде 
залегнато като условие в доковора за продажба. 
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7. Мехмед Чолаков: Г-жо Нечева, какво е вашето мнение? 
8. Соня Неделчева – Нечева: Аз също съм запозната с бъдещия проект на инвеститора. В 

действителност едно от изискванията е имотът да бъде собствен или най-малко отдаден на 
концесия с цел стабилност на проекта, затова аз също съм За продажбата и нямам нищо против 
така предложената ни цена. 

9. Мехмед Чолаков: Ами колеги, моето мнение също е За. В края на краищата ще има 
разкрити нови работни места и така ще се оживи селото пък и Общината. 

10. Теодор Андреев: Аз съм съгласен с така предложената цена за продажбата на имота. 
По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Колеги, не знам тази 

докладна ще я разглеждаме ли в нашата комисия, защото втора комисия за пореден път ни изземат 
функциите и са разглеждали същата и съответно ще излязат със становище по тази докладна от 
тяхната комисия. 

В разисквания по втора точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева – Нечева: Г-н Чолаков, колегите от втора комисия са в правото си да 

раглеждат ако искат и всички докладни записки, но според мен, тъй като става въпрос за 
земеделска земя, редно е и нашата комисия да излезе със становище. 

2. Христина Ефтимова: Не мога да разбера от скицата този имот в регулация ли е или не. 
Затова предлагам да поканим г-жа Йорданка Тодорова да ни даде повече разяснения по 
докладната записка. 

3. Соня Неделчева – Нечева: Според мен имотът е в регулация, но съм съгласна да 
поканим г-жа Тодорова, тъй като за мен са важни други неща по докладната, а например защо е 
без търг предложението за закупуване. 

4. Йорданка Тодорова: Аз обясних вече във втора комисия за какво става въпрос, ще 
обясня и на вас. Имот № 2899 и имот № 2900 в момента са собственост на Севим Ружди Мехмед, 
подала заявлението за закупуване на въпросния имот. Фактически тези два имата са един имот. От 
картата виждате, че в южната си част те граничат с имот 20184.138.32. В момента жената си го 
работи въпросния имот, заградила го е, направила е подобрения. Някога този имот е бил тяхна 
собственост, но е изпуснала срока за доказване и възстановяване. Виждате, че до имот 32 няма 
проектен път и няма как да се стигне до него. Затова моето предложение е той да бъде продаден и 
възможността да се приобщи към имот 2899 и имот 2900.  

5. Соня Неделчева – Нечева: Добре де, защо имотът се предлага без търг, което е в разрез с 
нашата наредба. 

6. Йорданка Тодорова: На основание чл. 15, ал. 5 и т.н. от ЗУТ ние имаме право да 
продадем имота с предварителен договор за продажба. Да дадем тази възможност на човекът, 
който го работи в момента, в противен случай имотът ще иска да го купят и други хора. 

7. Христина Ефтимова: Имот 33 е с излаз на ул. Одрин, не може ли да бъде преобразуван в 
терен за застрояване, след което можем да го дадем безвъзмезно на някое младо семейство да 
строи. 

8. Теодор Андреев: Аз съм за с така предложеното ни решение по докладната. 
9. Радослав Радев: Колеги, към мястото могат да имат и други хора претенции. Както се 

вижда от картата, мястото могат да искат да закупят и собствениците на имоти 31, 35, 34 също 
опира във въпросния имот. Не съм много сигурен дали трябва да направим услуга, като го 
продадем без търг, защото рискуваме да бъдем обвинени, че не спазваме Наредба № 7 и по този 
начин дискриминираме евентуалните желаещи да закупят имота. 

10. Стоян Гецов: Аз съм за, но мястото да бъде продадено на търг, а не с договор. 
11. Соня Неделчева – Нечева: Колеги, първо не съм много сигурна в основанията записани 

в решението от ЗУТ, тъй като сме имали и други противоречиви случаи. Първо съм съгласна с г-н 
Радев и смятам, че имотът трябва да бъде отдаден на търг, в края на краищата може да бъде 
достигната и по-висока цена, което ще бъде добре за Общинския бюджет. Не мисля, че трябва да 
правим компромиси, още повече на хора, които в момента го работят незаконно. Съгласна съм и с 
г-жа Ефтимова, че имот 33 трябва да бъде преобразуван в терен за застрояване. Едва ли г-жо 
Ефтимова Община Две могили ще може да си направи лукса да дава безвъзмездно имоти на млади 
семейства при условие, че е потънала в дългове, но идеята за преобразуване в терен за застрояване 
е добра, тъй като тогава цената на имота ще бъде многократно по-висока и ще бъде изчисляване в 
лева на квадрат. 

12. Мехмед Чолаков: Съгласен съм с г-жа Нечева и предлагам въпросния имот да бъде 
продаден на търг. 

13. Соня Неделчева – Нечева: Колеги, предлагам ви да обобщим становището на 
комисията в следния вид: Първо – Комисията предлага въпросния имот да бъде продаден на търг и 
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второ – имот 20184.138.33 да бъде преобразуван в терен за застрояване. Съгласни ли сте такова 
да бъде предложението на комисията? 

По трета точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Колеги, докладната записка е 
аналогична с докладна записка № 440. Г-жо Ефтимова, колко лева на декар се получава, след като 
разделите сумата? 

В разискванията по трета точка участие взеха: 
1. Христина Ефтимова: 866 лева се получава на декар. 
2. Мехмед Чолаков: Цената е сносна, дано проектът потръгне и селото да живне малко. 
3. Радослав Радев: Да ви кажа, че 866 лева на декарл за място което не се обработва не са 

никак малко, така че аз съм за продажбата. 
4. Стоян Гецов: Нека се развиват хората. Местото им е необходимо за по-нататъчното им 

развитие. Нека не ги спираме и ги подкрепим. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов 
с вх. № 440/12.11.2014 г., относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост с НТП „Рибарник” в землището на село Острица на инвеститор клас В, при 
условие в договора за продажба да бъде залегнато възстановяване на пътя от селото до 
язовира.  

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов 
с вх. № 441/12.11.2014 г., относно: Сключване на предварителен договор за продажба на 
общински имот в град Две могили, като имотът да бъде продаден на търг, а имот 
20184.138.33 да бъде преобразуван в терен за застрояване.  

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов 
с вх. № 446/14.11.2014 г., относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост с НТП „Друга селскостопанска територия” в землището на с. Острица на 
инвеститор клас В. 

 
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. …..…..………   6. ………..…..………… 
           (Радослав К. Радев)         (Теодор Андреев)                                      (Христина Д. Ефтимова) 
   

  
        

Председател на комисията: 
 
                  ____________ (Мехмед Чолаков) 
 

Секретар     на      комисията: 
 

________ (Соня Неделчева – Нечева) 

 


