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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  
№ 54 

 

Днес, 19.06.2015 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 от Николай Христов с вх. № 217/16.06.2015 г., 

относно: Допълнение на Решение № 817 по Протокол № 50/17.02.2015 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 218/16.06.2015 г., 

относно: Продажба на „Друг вид нива” – частна общинска собственост в град Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 219/16.06.2015 г., 

относно: Продажба на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 220/16.06.2015 г., 

относно: Продажба на дворно място в село Пепелина. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който запозна 
присъстващите с докладната записка, относно Допълнение на Решение № 817 по Протокол № 

50/17.02.2015 г.: Колеги, докладната записка е във връзка с взето от нас Решение № 817 по 

Протокол № 50/17.02.2015 г., с което е приет годишния план за ползване на дървесина в община 

Две могили и е определен начина на ползване на дървесината. При маркиране границите на отдел 

129 „б” в местността „Балабан дере”, землището село Баниска, на терен се установи, че част от 

планираните за сеч дървета попадат в друг отдел и имот, също собственост на Община Две 

могили, а именно отдел 129 „в” с площ 38 дка, попадащ в Имот № 000192 по картата на 

възстановената собственост на землище с.Баниска, общ. Две могили с площ от 178,732 дка , начин 

на трайно ползване „Гора в земеделски земи” в местността “Балабан дере”, собственост на 

Община Две могили съгласно Акт за частна общинска собственост  № 2254/24.02.2010г., дървесен 

вид за ползване „Акация”. Касае се за тясна ивица дървета от вид Акация на площ около 6 дка, 

явяващи се продължение на дървостоя в отдел отдел 129 „б”. Предлагам ви да приемем 

предложеният ни проект на решение. 

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

присъстващите с докладната записка, относно Продажба на „Друг вид нива” – частна общинска 

собственост в град Две могили. Колеги, става въпрос за продажбата на недвижим имот 

собственост на Община Две могили по Акт за частна общинска собственост № 3700 от 07.03.2014 

г. на Кмета на Община Две могили. Имотът представлява „Друг вид нива” с площ от 2 682 кв.м. в 

землището на град Две могили. Към имота има проявен интерес за закупуването му, поради което 

се иска от нас да вземем решение за продажба на същия. Данъчната оценка на имота е в размер на 

2 682 лева, а пазарната – в размер на 4 560 лева. Предлагам имотът да бъде продаден при начална 

цена в размер на 4 600 лева. 

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

присъстващите с докладната записка, относно Продажба на дворно място – частна общинска 

собственост в град Две могили. Колеги, докладната записка отново касае продажба, но този път на 

дворно място собственост на Общината по Акт за частна общинска собственост № 204 от 
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30.09.2001 г. Имотът е с площ от 513 кв.м. в землището на град Две могили, с начин на трайно 

ползване “Ниско застрояване”. Данъчната оценка на имота е в размер на 1 535 лева, а пазарната – в 

размер на 1 938 лева. Кметът предлага договора за продажба да бъде сключен на цена от 2 000 лева. 

Предлагам да приемем предложението. 

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

присъстващите с докладната записка, относно Продажба на дворно място в село Пепелина. 

Докладната записка отново касае продажбата на недвижим имот, собственост на Общината по Акт 

за частна общинска собственост № 875 от 25.05.2007 г. на Кмета на Община Две могили. Имотът 

представлява незастроено дворно място с площ от 1 710 кв.м., съставляващо УПИ V-57 в кв. 6 по 

плана на с. Пепелина. Има проевен интерес за закупуването на имота, поради което се иска от нас 

да вземем решение за неговата продажба. Данъчната оценка на имота е в размер на 2 682 лева, а 

при пазарната – в размер на 3762 лева. Кметът предлага начална цена за продажбата при 

публичния търг с явно наддаване да бъде в размер на 4 200 лева. Предлагам началната цена при 

провеждането на търга да бъде в размер на 3 800 лева, тъй като става въпрос за имот с площ от 

близо 1 дка. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 
 

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 от Николай Христов с вх. 

№ 217/16.06.2015 г., относно: Допълнение на Решение № 817 по Протокол № 50/17.02.2015 г. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. 

№ 218/16.06.2015 г., относно: Продажба на „Друг вид нива” – частна общинска собственост в град 

Две могили. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. 

№ 219/16.06.2015 г., относно: Продажба на дворно място – частна общинска собственост в град 

Две могили. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. 

№ 220/16.06.2015 г., относно: Продажба на дворно място в село Пепелина, като предлага 

началната цена при провеждането на търга да бъде в размер на 3 800 лева. 
 

Поради изчерпване на дневни ред заседанието беше закрито в 11.30 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 Ефтимова)  

 
        
 

Председател на комисията: 
 
                  ____________ (Мехмед Чолаков) 
 
  

Секретар     на      комисията: 
 

________ (Соня Неделчева – Нечева) 


