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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  
№ 17 

 

Днес, 20.11.2012 г., от 9.00 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. 

Отсъства: Теодор Андреев -член. 

Същото бе открито от Мехмед Чолаков – Председател на Постоянната комисия.  

 Той обяви, че заседанието на Комисията е редовно и може да взема решения. 

В работата на Комисията, взе участие Христина Димитрова Ефтимова – Председател 

на Общинския съвет. 

Мехмед Чолаков – Председател на Постоянната комисия:  

 Колеги, предлагам заседанието ни да протече по следния проект за дневен ред, а 

именно: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 490/15.11.2012 г., 

относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно 

ползване „Полска култура” в землището на село Чилнов. 

 2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 491/15.11.2012 г., 

относно: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост в град Две 

могили, Община Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 492/15.11.2012 г., 

относно: Отдаване под наем на част от имат частна общинска собственост в село Чилнов, 

Община Две могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 494/16.11.2012 г., 

относно: Отчет за изпълнение на Общинската програма за установяване на контрола върху 

кучешката популация на територията на Община Две могили, Област Русе. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 495/16.11.2012 г., 

относно: Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на 

постоянен пчелин. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 506 от 22.11.2012 г., 

относно: Предоставяне на общински пасища и мери в съответствие с разпоредбите на чл. 37о 

и 37и от Закона за собствеността и ползването на змеделски земи на земеделски стопани, 

отглеждащи пасищни животни на територията на община Две могили и определяне на 

правила за ползването им. 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 

Няма. 

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане дневен ред на 

настоящото заседание на Постоянната комисия по “Предотвратяване и разкриване 

конфликти на интереси и други дейности”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

За -4 

Против-0 

Въздържали се-0 

 При последвалото гласуване, Постоянната комисия по “Предотвратяване и разкриване 

конфликти на интереси и други дейности” с 4 (четири) гласа “За”, прие следния  
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 490/15.11.2012 г., 

относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно 

ползване „Полска култура” в землището на село Чилнов. 

 2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 491/15.11.2012 г., 

относно: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост в град Две 

могили, Община Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 492/15.11.2012 г., 

относно: Отдаване под наем на част от имат частна общинска собственост в село Чилнов, 

Община Две могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 494/16.11.2012 г., 

относно: Отчет за изпълнение на Общинската програма за установяване на контрола върху 

кучешката популация на територията на Община Две могили, Област Русе. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 495/16.11.2012 г., 

относно: Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на 

постоянен пчелин. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 506 от 22.11.2012 г., 

относно: Предоставяне на общински пасища и мери в съответствие с разпоредбите на чл. 37о 

и 37и от Закона за собствеността и ползването на змеделски земи на земеделски стопани, 

отглеждащи пасищни животни на територията на община Две могили и определяне на 

правила за ползването им. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с Докладна записка вх. № 490/15.11.2012г. на Кмета на Община Две могили, 

а именно: Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска 

собственост № 1116 от 15.10.2008 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: земеделска 

земя, с площ от 1.785 дка, представляваща имот с № 001036 по картата на възстановената 

собственост на земеделската земя на село Чилнов, с начин на трайно ползване “Полска 

култура”. Тъй като към имота има проявен интерес за закупуването му от Христо Донев 

Христов от град София се налага вземане на решение от нас за продажба на същия. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 161.20 лева, а пазарната – в размер на 1 160 лева. 

Предлагам ви да приемем предложението, като имотът бъде продаден след провеждането на 

търг с явно наддаване при първочална цена от 1 200 лева общо за целия имот.  

Разисквания по първа точка не бяха направени.  
 По втора точка от дневния ред Председателят на комисията запозна 

присъстващите с Докладна записка № 491/15.11.2012 г.: Община Две могили е собственик 

на имот по Акт за публична общинска собственост № 3509 от 27.02.2012 година на Кмета на 

Община Две могили, представляващ четириетажна масивна сграда за образование, с площ от 

1 016 квадаратни метра – СОУ “Св.Св.Кирил и Методий” град Две могили. С договор № 272 

от 01.10.2007г. е отдадена под наем търговска площ от 1 (един) кв.м. находяща се на първи 

етаж след влизане в сградата, в дясно за поставяне на монетен апарат за топли напитки 

(кафеавтомат). Поради изтичане на договора, следва да се проведе нова процедура за 

отдаване под наем. Предлагам да подкрепим предложението. 

Разисквания по втора точка не бяха направени.  
По трета точка от дневния ред Председателят на комисията запозна 

присъстващите с Докладна записка № 492/15.11.2012 г.: Община Две могили е собственик 

на имот по Акт за частна общинска собственост № 396 от 13.09.2005 година на Кмета на 

Община Две могили, представляващ едноетажна масивна сграда - бивша “Фурна” строена 

1987 г., с площ от 216 (двеста и шестнадесет) квадратни метра, състояща се от общо три 

помещения, находяща се в УПИ ХVІ (шестнадесет римски) в кв.10 (десет) по плана на с. 

Чилнов,община Две могили по ул.”Г.Димитров”, при граници и съседи: север – УПИ Х-91, 

изток- УПИ ІХ-“Кметство и поща”, юг- улица “Г.Димитров. Постъпило е заявление с Вх. № 

4747/23.10.2012г. от “Агроактив” ЕООД град Русе, с което те проявяват интерес за наемане 

на функционално обособена част от 27 кв.м., със самостоятелен вход откъм улица 

“Г.Димитров” за офис. 

Разисквания по трета точка не бяха направени.  
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По четвърта точка от дневния ред Председателят на комисията запозна 

присъстващите с Докладна записка № 494/16.11.2012 г.: За отчетния период на територията 

на Община Две могили са заловени и обработени общо 31 броя бездомни кучета. Община 

Две могили, съгласно общинската програма е сключила договор със Сдружение 

„Германобългарска помощ за животните – клон Русе”, чиито предмет на дейност е именно 

залавяне на безстопанствени кучета на тириторията на община Две могили; транспортиране 

на заловените кучета до мастото на „обработка”; кастрация, обезпаразитяване, ваксинация 

против бяс и поставяне на трайна маркировка; връщане по места на неагресивни и здрави 

безстопанствени кучета; евтаназия на неизлечимо болни кучета; издаване на паспорт за всяко 

куче с отразени всички извършени манипулации. Тъй като съгласно заповед № РД 11-

1297/06.11.2012 г. на изпълнителния директор на Агенция по безопастност на храните, 

предстои в срок до 14.12.2012 г. да бъдат регистрирани (чипирани, ваксинирани, 

обезпаразитени и издадени паспорти) кучетата намиращи се в регистрани животновъдни 

обекти тук възникна един сериозен проблем, който обсъждахме и на заседание на комисията. 

Оказа се, че по административен път ветеринарният лекар ще изготви регистър на кучетата 

собственост на земеделските производители. От там възникна и въпросът, че за частните 

стопани, които имат домашни любимци как да бъдат регистрирани. По този повод комисията 

прави предложение на Кмета на Общината, тъй като има приета Наредба № 5 на Общински 

съвет, в която в чл. 52 е упомената регистрацията на кучетата и заплащането на съответната 

такса, да предприеме необходимите административни действия по изпълнението на същата. 

Към 19.11.2011 г. има регистриран временен обект за настаняване на безстопанствени кучета 

на територията на Община Две могили. Предлагам ви да приемем предложеният отчет. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени.  
По пета точка от дневния ред Председателят на комисията запозна 

присъстващите с Докладна записка № 495/16.11.2012 г.: Постъпило е предложение за 

учредяване на право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на 

постоянен пчелин. Това ще стане без да се налага да бъде проведен търг или конкурс, тъй 

като заявителят, който иска да наеме тези 20 дка е ясен. Заявлението е с вх. № 

4699/18.10.2012 г. от Добрин Момчилов Добрев от град Русе с искане за ползване на 20 дка 

общинска земя от имот № 000136 с начин на трайно ползване „Пасище мера”, намиращ се в 

землището на село Батишница, за настаняване на постоянен пчелин, с период на ползване 10 

години. Предлагам ви да приемем предложението, при годишна наемна цена от 400 лева за 

срок от 5 години, а не 10, както е по докладната записка. 

Разисквания по пета точка не бяха направени.  
По шеста точка от дневния ред Председателят на комисията запозна 

присъстващите с Докладна записка № 506/22.11.2012 г.: Настоящата докладна записка се 

налага да бъде внесена извънредно, тъй като разпоредбите на чл. 37о от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи ни задължава като Общински съвет до 

30.11.2012 г. ние да вземем становище за отдаването на пасищата. Няма никаква промяна в 

сравнение с миналата година. Наемът отново е 6 лева, но в т. 7 от решението трябва да се 

добави за срок до 5 години след организиране на публично – оповестен търг или конкурс. 

Разисквания по шеста точка не бяха направени.  
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие да бъде продаден недвижим 

имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване „Полска култура” в 

землището на село Чилнов. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие да бъде отдаден под наем част 

от имот частна общинска собственост в град Две могили, Община Две могили. 
3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие да бъде отдаден под наем част 

от имат частна общинска собственост в село Чилнов, Община Две могили. 

4. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема Отчета за изпълнение на Общинската 

програма за установяване на контрола върху кучешката популация на територията на 

Община Две могили, Област Русе. 
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5. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие да бъде учредено право на 

ползване върху имот общинска собственост за устройване на постоянен пчелин. 

6. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие за предоставяне на общински 

пасища и мери в съответствие с разпоредбите на чл. 37о и 37и от Закона за собствеността и 

ползването на змеделски земи на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на 

територията на община Две могили и определяне на правила за ползването им. 
 

Подписали протокола: 
 

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

  
 

4. ……..……….……                              
         (Радослав К. Радев)                             

 
        

Председател на комисията: 
 
 

                  ____________ (Мехмед Чолаков) 
 
  

Секретар     на      комисията: 
 
 

________ (Соня Неделчева – Нечева) 


