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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  
№ 46 

 

Днес, на 12.12.2014 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. 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. № 441/12.11.2014 г., 

относно: Сключване на предварителен договор за продажба на общински имот в град Две 

могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с докладната записка: Колеги, отново ни е върната за разглеждане 

настоящата докладната записка, която касае сключване на предварителен договор за 

продажба на един маломерен имот. Всички сте запознати за какво става въпрос, така че ви 

моля да преразгледате становищата си и да вземем решение по докладната. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева – Нечева: Колеги, след заседанието на Олбщински съвет имахме 

разговор с г-жа Тодорова, която ме увери, че става въпрос за имот до който в 

действиетлност нямат достъп съседни собственици, така както се вижда по картата. В 

действителност въпросният имот е част от имота на подалата заявлението, така че аз ви 

предлагам да вземем положително становище по докладната. А ако имате желание можем 

да отидем и на място за да се уверим в действителност в кеакъв вид е имотът. 

2. Радослав Радев: Съгласен съм с г-гжа Нечева. Тук сме съветници от повечето 

населени места от общината и всеки един от нас знае, че има множество подобни имоти – 

земи на собственици, които след създаването на новия устройствен план са останали 

извън границите на населените места. Вярно е, че тези собственици имаха срок, в който да 

възстановят собствеността си, но по една или друга причина голяма част от тях не са го 

направели и съответно техните имоти попадат в земи по чл. 19. Имам едно предложение 

към вас, когато ни се предоставят за продажба такива имоти да правим покана към 

бившите им собственици за тяхното закупуване.  

3. Стоян Гецов: И в предишното разглеждане на докладната аз бях за сключването 

на предварителен договор с бившия собственик. 

4. Христина Ефтимова: Колеги, аз поддържам предишното си становище и не 

смятам, че трябва да бъде сключен предварителен договор. Моето становище е, че трябва 

да бъде продаден имотът на търг, така както е по нашата наредба. Смятам, че и съседният 

имот, който е общинска собственост и имах предложение да бъде трансформиран като 

парцел за застрояване, евентуалният му купувач може да има желание да закупи този, 

който разглеждаме в момента. 

5. Соня Неделчева – Нечева: В разговорът си с г-жа Тодорова, засегнахме и 

въпросът за този парцел и тя ме увери, че имотът не е подходящ за застрояване, тъй като е 

с голям наклон. 
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6. Мехмед Чолаков: Значи сме почти единодушни в решението си да дадем 

съгласието си да се сключи предварителен договор за продажба на имота. 

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

 

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 Николай Христов с 

вх. № 441/12.11.2014 г., относно: Сключване на предварителен договор за продажба на 

общински имот в град Две могили. 
 

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) 

 


