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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  
№ 53 

 

Днес, 22.05.2015 г., от 11.00 часа, в сградата на Община Две могили, в стаята на 

Общински съвет, 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 Ефтимова - член 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка с вх.№181/ 18.05.2015г. на Кмета на Община 

Две могили, относно „Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с 

начин на трайно ползване „Друга животновъдна ферма“ в землището на с. Острица на 

инвеститор клас В “. 
По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 

присъстващите Докладна записка с вх.№181/ 18.05.2015г. на Кмета на Община Две 
могили, относно „Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с 
начин на трайно ползване „Друга животновъдна ферма“ в землището на с. Острица 
на инвеститор клас В: Колеги, на заседанието на ОС през месец януари взехме решение 

за смяна на НТП на земеделска земя имот №000096 в землището на с. Острица, който с 

площ 98.866 дка. Сега инвеститорите желаят да закупят този имот. Предложената цена за 

имота е 56 940.00 /петдесет и шест хиляди деветстотин и четиридесет/ лева. Според мен 

тази цена е ниска, тъй като категорията на този имот преди промяната на НТП е била 

трета, а продажната цена в нашата община на такава земеделска земя е около 850лева/дка. 

Г-н Радев, какво е Вашето мнение? 

1. Радослав Радев: И аз мисля, че исканата сума е занижена. В момента трета 

категория земя се продава между 800 и 850 лева/дка. 

2. Мехмед Чолаков: Знаете, че имоти с такъв размер – около сто декара, на търг 

биха достигнали по-висока и от 850 лв/ дка цена. За това предлагам да приемем 

докладната записка но с промяна на сумата по т.2.1 от 56 940.00 лева на 80 000 /осемдесет 

хиляди/ лева. Смятам, че предложението ми е разумно и справедливо. 

3. Радослав Радев: Съгласен съм напълно, още повече, че имотът ще бъде 

продаден без търг. 

След приключване на разискванията, коомисията прие следното  
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1.Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 

181/18.05.2015 г. на Кмета на Община Две могили, относно „Продажба на недвижим имот 

– частна общинска собственост с начин на трайно ползване „Друга животновъдна ферма“ 

в землището на с. Острица на инвеститор клас В, като сумата по т. 2.1 от Решението да 

бъде в размер на 80 000 /осемдесет хиляди/ лева. 

Поради изчерпване на дневни ред заседанието беше закрито в 11.30 ч. 
 

Подписали протокола: 
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1. ….……………  2. ………..…..…………  3. ….……….… 
      (Мехмед С. Чолаков)              (Соня П. Неделчева – Нечева)                          (Стоян Г. Гецов) 

  
4. ……..……….…… 5. …..…..…...........……           6………………………  

           (Радослав К. Радев)              (Теодор Андреев)            (Христина Ефтимова)  

 
 
 
 
       Председател на комисията: 
 
                  ____________ (Мехмед Чолаков) 
 
  

Секретар     на      комисията: 
 

________ (Соня Неделчева – Нечева) 


