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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  
№ 47 

 

Днес, на 21.01.2015 г., от 13.00 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. 
6. Христина Димитрова Ефтимова – член. 
В работата на Комисията, взе участие Йорданка Тодорова – Общинска собственост. 
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. № 10/12.01.2015 г., относно: 

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 
година. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 14/12.01.2015 г., относно: 
План за действие на Община Две могили в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на 
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, 
живеещи в сходна на ромите ситуация (2015-2017 г.) 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 32/19.01.2015 г., относно: 
Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на постоянен 
пчелин. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 35/21.01.2015 г., относно: 
Промяна на начина на трайно ползване на имот в землището на село Острица. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с докладната записка: Постъпила е Програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2015 година. Всички сте я прочели аз няма да ви запознавам 
подробно с нея. Знаете, че е необходимо тя да бъде приета преди представянето на бюджета тъй 
като се ползва като база в приходната част в същия. Това са вижданията на Кмета и аз нямам нищо 
против тях. Впечатление прави голямата сума от продажбата на земя общинска собственост, която 
едва ли ще бъде изпълнена, но вие знаете, че Община Две могили не разполага с кой знае какви 
други собствени приходи. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Христина Ефтимова: Г-жо Тодорова, имам един въпрос – за 2015 г. е предвиден приход 

от наем на земеделски земи е в размер на 200 хил. лева, но от тях доколокто си спомням в размер 
на 160 хил. лева са от училищните ниви в село Кацелово. Бихте ли ми казали дали за 2014 година 
наемът на същите е платен? 

2. Йорданка Тодорова: Очакваме до края на следващата седмица да бъде изплатен. В 
разговор с наемателите стана ясно, че в момента имат финансови затруднения и очакват 
плащанията по СЕП, с които да изплатят наемът за 2014 г. 

3. Соня Неделчева – Нечева: Съмнявам се, че ще бъдат изплатени, тъй като наемът възлиза 
на над 160 лева на дка, а субсидията ще бъде 27 лева на дка. 

4. Йорданка Тодорова: Ако не бъде изплатен наемът ще последват съответните действия, 
ще бъде прекратен договорът. 

5. Соня Неделчева – Нечева: Съответните действия ще ни лишат от ползването на 
земеделската земя в продължение на две стопански години. 

6. Йорданка Тодорова: Има начин да се получи наемът и общинското ръководство ще 
свърши нужното. 
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7. Христина Ефтимова:  Аз имам още един въпрос – направи ми впечатление, че в 

таблицата, където са представени имотите за продажба сумите за имотите в Помен са дадени едни 
и същи – 600 лева, а имотите са с различна площ. 

8. Йорданка Тодорова: Предложените суми в цялата програма са само ориентировъчни и 
прогнозни, не са точно изчислени. След това всеки отделен имот се предоставя на общинските 
съветници с точната цена и съответната оценка и вие вземате решение дали да я намалите или 
увеличите. Цялата програма има прогнозен характер. 

9. Христина Ефтимова: Г-жо Тодорова, според мен програмата трябва да бъде малко по-
конкретна във финансовото и изражение, тъй като стойностите, които сте ни представили ще 
бъдат включени в приходната част на бюджета. Ако вие ни представяте нереални и пожелателни 
приходи, то тогава и бюджетът ще бъде нереален и неизпълним. 

10. Соня Неделчева – Нечева: Г-жо Ефтимова, ако нямате други въпроси да задам своите. 
Първият ми въпрос е за т. 1.4. от Раздел 4, където пише „Земи от остатъчния фонд”, но в таблицата 
предполагаемият приход от тези имоти не кореспондира със сумата, която се взема за земи от 
остатъчен фонд, а именно земеделските земи от остатъчния фонд се плащат по 30 лева за дка и 
включват белите петна, останали след декларирането на парцелите от стопанисвани от 
земеделските производители. Затова ви предлагам т.1.4. да бъде „Земеделски земи по чл. 19”, ако 
ли пък не тогава ще трябва да коригирате сумите в таблицата. 

11. Йорданка Тодорова: Да, права сте г-жо Нечева. Имала съм предвид земите по чл. 19. 
12. Мехмед Чолаков: Колеги, да отразим промяната и по време на заседанието 

докладващият ще направи предложение за промяна на тази точка. 
13. Соня Неделчева – Нечева: Следващият ми въпрос е свързан с таблицата за 

разпореждане с общинска собственост, а именно продажбата на лозята в Баниска, Помен и Две 
могили. Съгласна съм с г-жа Ефтимова, която ви обърна внимание за сумата. Според мен наистина 
е станала техническа грешка и тя трябва да бъде коригирана, защото това ще промени и общата 
сума в приходната част от продажбите. Тъй като в продължение на цяла година нашата комисия 
обсъжда тези имоти и имаше други виждания за тяхното стопанисване включването им в 
програмата за продажба много ме изненадва. Искам да попитам колегите, тъй като те са 
земеделски производители, а и вас г-жо тодорова, дали сте запознати дали е имало среща на 
общинското ръководството със земеделските производители в Общината и дали е обсъждана 
продажбата на тези имоти. 

14. Радослав Радев: Аз не съм присъствал на такава среща и не мога да се съглася нито със 
сумата, която е записана, като прогнозна, но не съм и убеден дали някой от земеделските 
производители от Общината ще иска да закупи тези имоти. 

15. Йорданка Тодорова: Не знам дали е имало такава среща, но вече има предложение за 
закупуването на двемогилските лозя от фондове занимаващи се с това. 

16. Соня Неделчева – Нечева: Колеги, категорично съм против продажбата на зем. Земи 
общинска собственост на фирми и фондове, търгуващи със земи. Виждате примера в село 
Кацелово. Затова ви предлагам и ще го направя и на заседанието тези имоти да бъдат изключени 
от програмата за разпореждане с общинска собственост и включени за управление. Моето мнение 
е, че трябва да помислим за развитието на местния бизнес, за стимулирането на младите фермери 
в Общината и тези общински имоти да бъдат отдадени под наем с конкурс. 

По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с докладната записка: Прочели сме плана, много е подробен и обширен и 
предлагам да го приемем. 

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

присъстващите с докладната записка: Постъпила е докладна записка, относно даване на 
съгласие за устройване на постоянен пчелин в землището на село Пепелина. Предлагам да дадем 
разрешение. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева – Нечева: Колеги, съгласна съм с решението по докладната но имам 

съмнение че необходимият брой кошери е 20, а младото семейство кандидатства с 10 броя, затова 
си мисля че ще влезем в нарушение на Закона за пче4ларството, но по принцип съм съгласна. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с докладната записка: Представям на Вашето внимание настоящата докладна 
записка отново, във връзка с писмо на Областния Управител за върнато за ново обсъждане наше 
Решение № 762 и във връзка с постъпило заявление от „Рибовъдство Острица” ООД, желаят да 
закупят имот № 000096 с площ 98.866 дка с начин на трайно ползване „Рибарник” в с. Острица. 
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През годините имотът е бил изоставен, вследсвие на което състоянието му се е влошавало 
непрекъснато поради липса на поддържане - разрушени и затлачени съоръжения, компрометирани 
и обрушени диги, обрасли с бурени, храсти и дървета. Нивото на съществуващите някога диги е 
изравнено с това на целия имот. В по-голямата си част имотът се е ползвал като нива. Поради 
липса на естествен водоизточник и липса на водно огледало имота не може да бъде с досегашния 
си статут като начин на трайно ползване. От гореизложеното става ясно, че при изготвянето на 
картата на възстановената собственост на земеделска земя в землището на с. Острица е допуснат 
пропуск по отношение начина на трайно ползване за имот № 000096. Подобен пропуск не е 
прецедент и не би следвало да служи като основание за спиране на Решения на Общински съвет. 
Предлагам ви да дадем съгласието си за промяната на НТП на въпросния имот, да не спираме 
работата на хората. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 
1. Христина Ефтимова: Сигурни ли сме в това решение, тъй като фирмата участва в 

европроекти и моите опасения са такива, че да не навредим на техните проекти. 
2. Мехмед Чолаков: След като е предложената така докладна най-вероятно е съгласувана с 

фирмата стопанисваща рибарника, така че смятам за необходимо да удовлетворим тяхнети 
желания. 

 

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. № 10/12.01.2015 г., относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2015 година. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов 
с вх. № 14/12.01.2015 г., относно: План за действие на Община Две могили в изпълнение 
на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и 
други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 
(2015-2017 г.) 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов 
с вх. № 32/19.01.2015 г., относно: Учредяване право на ползване върху имот общинска 
собственост за устройване на постоянен пчелин. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов 
с вх. № 35/21.01.2015 г., относно: Промяна на начина на трайно ползване на имот в 
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. …..…..………   6. ………..…..………… 
           (Радослав К. Радев)         (Теодор Андреев)                                      (Христина Д. Ефтимова) 

 
       Председател на комисията: 
 
                  ____________ (Мехмед Чолаков) 
 

Секретар     на      комисията: 
 

________ (Соня Неделчева – Нечева) 


