
 1

VІII – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА 
И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, 

СИГУРНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЖИВОТНОВЪДСТВО И ГОРИ, ЕКОЛОГИЯ И 
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 21 

 

Днес, на 23.07.2021 г. от 11,00 часа, в град Две могили, в стаята на Общински съвет на 
Община Две могили, се проведе заседание на постоянната комисия по „Противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 
животновъдство и гори, екология и други дейности”, на което присъстваха: 

1. Мехмед Селманов Чолаков – Председател. 
2. Бисер Йорданов Йончев – Секретар. 
3. Христина Димитрова Ефтимова – Член. 
4. Ивайло Димитров Иванов – Член. 
5. Соня Петрова Неделчева – Нечева – 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 Божидар Борисов с вх. № 187/15.07.2021 г., 

относно: Продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в землището на с. 
Кацелово, община Две могили с начин на трайно ползване „Нива”. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 188/15.07.2021 г., 
относно: Продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Помен, 
община Две могили с начин на трайно ползване „Нива”. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков:  
Община Две могили е собственик на Поземлен имот с идентификатор 36703.51.2 по КККР 

на с. Кацелово, с площ 30,047 дка, с начина на трайно ползване „Нива“, ІІІ категория, в местността 
„Ресен косор“, частна общинска собственост съгласно АЧОС № 453/28.08.2005 г. 

В момента имота представлява пустеещ терен, неизползван повече от 25 години силно 
затревен и обрасъл с храстовидна и дървесна растителност. Въпреки категорията си, имота е със 
силно изразена денивелация. През годините е бил наеман за създаване на овощна градина, но в 
него не са извършени никакви действия. За да е възможно използването му по предназначение е 
необходимо извършването на комплекс от технически, лесотехнически и селскостопански работи, 
насочени към възстановяване на терена и почвената покривка. В това състояние не е атрактивен за 
наемане. 

С цел постъпване на приходи, в интерес на Община Две могили е посоченият имот да бъде 
предложен за продан. 

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост „Продажбата на имоти и вещи - 
частна общинска собственост се извършва след решение на общински съвет от кмета на общината 
след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс”. 

Съгласно разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост 
„Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се 
извършват по пазарни оценки, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на 
имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, 
изготвени от независими лицензирани оценители”. 

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение за данъчна оценка № 
680400707/08.07.2021 г. е 3975,20 лв. (три хиляди деветстотин седемдесет и пет лева и двадесет 
ст.). За посочения имот има изготвена експертна оценка от независим лицензиран оценител от 
месец юли 2021 г. Определената пазарна стойност е в размер на 16766 лв. (шестнадесет хиляди 
седемстотин шестдесет и шест лева и нула стотинки) или 558,00 лв./дка. (петстотин петдесет и 
осем лева и нула ст.). 

Имотът е включен за продажба в Раздел IV т. 1 на Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили през 2021 година и е 
необходимо да бъде преместен т. 2 на същия раздел. 



 2
Четвърта комисия разгледа предложеният ни проект на решение и излезе със становище 

той да бъде приет, като се направи изменение на т. 3.3, а именно: „Не по-малко от 30 на сто от 
постъпленията от продажбата на общинския имот по т. 2 да се използват за финансиране на 
изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на 
територията на съответното населено място, съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5, т. 1 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация.“ 

Разисквания по първа точка нямаше. 
По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков:  
Община Две могили е собственик на Поземлен имот с идентификатор 57488.79.1 по КККР 

на с. Помен, с площ 76,772 дка, с начина на трайно ползване „Нива“, V категория, в местността 
„Орман тарла“, частна общинска собственост съгласно АЧОС № 4066/10.02.2020 г. 

В момента имотът представлява пустеещ терен, силно затревен и обрасъл с храстовидна и 
дървесна растителност. Имотът е терасиран и в него има стръмни участъци, които правят 
цялостната му обработка невъзможна. Същият не се обработва повече от 30 години. През годините 
е бил наеман за създаване на овощна градина, но в него не са извършени никакви действия. За да е 
възможно използването му по предназначение е необходимо извършването на комплекс от 
технически, лесотехнически и селскостопански работи, насочени към възстановяване на терена и 
почвената покривка. В това състояние не е атрактивен за наемане. 

С цел постъпване на приходи, в интерес на Община Две могили е посоченият имот да бъде 
предложен за продан. 

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение за данъчна оценка № 
680400709/08.07.2021 г. е 7899,80 лв. (седем хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и 
осемдесет стотинки). За посочения имот има изготвена експертна оценка от независим лицензиран 
оценител от месец юли 2021 г. Определената пазарна стойност е в размер на 42378,00 лв. 
(четиридесет и две хиляди триста седемдесет и осем лева и нула стотинки) или 552,00 лв./дка. 
(петстотин петдесет и два лева и нула ст.). 

Имотът е включен за продажба в Раздел IV на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост на Община Две могили през 2021 година. 

Комисията разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със становище 
предложеният ни проект на решение да бъде приет, като в него т. 2.3. добие вида: „Не по-малко от 
30 на сто от постъпленията от продажбата на общинския имот по т. 2 да се използват за 
финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата 
инфраструктура на територията на съответното населено място, съгласно разпоредбата на чл. 52, 
ал. 5, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.“ 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11,30часа. 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 187/15.07.2021 г., 

относно: Продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в землището на с. 
Кацелово, община Две могили с начин на трайно ползване „Нива”. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 188/15.07.2021 г., 
относно: Продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Помен, 
община Две могили с начин на трайно ползване „Нива”. 

   

Подписали протокола: 
 
 

1. …………………......  2. …………………......... 3. ………………......….. 
               (Мехмед С. Чолаков)                          (Бисер Й. Йончев)          (Христина Д. Ефтимова) 
 

4. ………………….......  5. ………………......…   
                          (Ивайло Д. Иванов)    (Соня П. Неделчева – Нечева)  

 
Председател на комисията: 

        

                                                                            _________ (Мехмед Чолаков) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
        

 

___________ (Бисер Йончев) 


