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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  
№ 22 

 

Днес, на 19.04.2013 г., от 10.30 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. 

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, който 

се състои от две точка: 

1. Разглеждане на Отчет – анализ с вх. № 128/02.04.2012 г. за състоянието на 

престъпността и опазването на обществения ред на територията на РУ „Полиция” – град Две 

могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 140/12.04.2013 г., 

относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина в община Две могили за 

2013г. и определяне начини на ползване на дървесината. 

3. разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 151/15.04.2013 г., 

относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, 

стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Помен, Община Две могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 152/15.04.2013 г., 

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

ползване „Друг вид нива” в землището на град Две могили. 

5. Разглеждане на  Докладна записка от Николай Христов с вх. № 153/15.04.2013 г., 

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

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 - 5 

Против - 0 

Въздържали се - 0 

 При последвалото гласуване, Постоянната комисия по “Предотвратяване и разкриване 

конфликти на интереси и други дейности” с 5 (пет) гласа “За”, прие следния  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Разглеждане на Отчет – анализ с вх. № 128/02.04.2012 г. за състоянието на 

престъпността и опазването на обществения ред на територията на РУ „Полиция” – град Две 

могили. 
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2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 140/12.04.2013 г., 

относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина в община Две могили за 

2013г. и определяне начини на ползване на дървесината. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 151/15.04.2013 г., 

относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, 

стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Помен, Община Две могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 152/15.04.2013 г., 

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

ползване „Друг вид нива” в землището на град Две могили. 

5. Разглеждане на  Докладна записка от Николай Христов с вх. № 153/15.04.2013 г., 

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

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с Отчета: Отчетът е много подробен, като са обхванати всички сфери на 

социалния живот, престъпленията, които са извършени през предходната година, тяхната 

разкриваемост, а също така са засегнати и сериозни проблеми. Такива например са кадровото 

обезпечение от страна на РУ Две могили, също така и проблемите с материално – 

техническата база, автомобилите и тяхната поддръжка и т.н. Предлагам да го приемем. 

Разисквания по първа точка не бяха направени.  
Комисията прие Докладната записка с: пет гласа „за”, нула – „против”, нула – 

„въздържал се”. 
По втора точка от дневния ред докладва Председателя на комисията:  

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти, ползването на дървесина от горските територии – 

общинска собственост, се извършва въз основа на годишен план, изготвен от общината, като 

обемите за ползване на дървесина, се определят в съответствие с горскостопанския план на 

съответната община. Община Две могили е в процес на изготвяне на горскостопански план, 

като към момента е приключила инвентаризацията на горските насаждения на терен. Очаква 

се окончателното утвърждаване на горскостопанския план да стане в края на 2013г. 

Предвиденото ползване на дървесина е съобразено с новия горскостопански план – 2013г-

2023г. и се изразява в следното : Широколистни (предимно акация) от шест подотдела – в 

Землището на град Две могили – 2 подотдела, в землището на села Пепелина – 1 подотдел, в 

землището на село Баниска – 2 подотдела и в землището на село Кацелово – 1 подотдел, 

общо в размер на 1040 м3 плътни (или приблизително 2000 м3 пространствени) и иглолистна 

дървесина (в т.ч. чер бор и цер) от 2 подотдела – в землището на село Чилнов и 1 подотдел в 

землището на село Пепелина, общо в размер на 1470 м3 плътни. Годишният план се 

одобрява от кмета на общината по решение на общинския съвет, а процедурите за ползване 

на дървесина се провеждат при наличие на одобрен годишен план за съответната община. 

Предлагам да го подкрепим. 

В разискванията по втора точка участие взеха. 
1. Радослав Радев: Аз уважавам всички специалисти от общинската администрация, 

но в комисията имахме доста спорове. Аз съм „против” предложението и няма да го 

подкрепя. Много добре знам, че всички сме в криза и Общината иска да си набави приходи, 

но има и други начини това да стане. Аз искам да попитам специално за горите в село 

Баниска взе ли се мнението и на кметовете по населени места какво е? Да не стане така, че 

ние в стремежа си да помогнем на общината като вземем това решение само ще и навредим. 

В Баниска има борова гора и акация. Да, със нейното изсичане ще се набавят дърва, но някой 

помисли ли за екологията? Това е една прекрасна гледка, която се очертава пред селото и тук 

говорим за екологията и за запазване на чистия въздух и на природата. Направете нов план, 

аз имам някои виждания, които искам да споделя с вас. Преди време в Пепелина и Широково 

засадихме тополи, а сега излиза така, че трябва да ги сечем. Покрай пътищата има много 

дървета за изсичане, това е сервитут на Общината и нищо не пречи дърветата покрай 

пътищата, които са по на 50-60 години, и които застрашават пътуването да се изсекат, по 

този начин ще се разчистят и пътищата. По пътя от Бъзовец до Баниска могат да се изсекат 

дърветата и по този начин ще се добият не по-малко от 100 куб. дървен материал, което 
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наистина е във възможностите на Общината да го направи. За това съм съгласен, но нека 

след изсичането има и непосредствено залесяване. Аз лично си направих труда и обиколих 

гората в село Баниска и видях какво има – гората е от акация и див орех и няма никакви 

пеперуди. Много ви моля, нека спасим тази гора. Има много друга дървесина, която 

наистина застрашава хората и нека тя да бъде изсечена. Пак казвам аз ще гласувам „Против” 

приемането на този план. 

2. Мехмед Чолаков: Искам да ви обясня, че тези сечи са санитарни и това се прави, за 

да се избегнат някои заболявания по дърветата. При появата на едно малко заболяване може 

да се ликвидира целия иглолисен дървострой на тариторията на Общината. Тези зарази се 

разнасят чрез пеперуди и в съседния окръг вече има такива нападения. Предлагам ви да 

приемем така предложената докладна записка, защото пак казвам тази сеч е оздравителна и 

това се прави в интерес на Общината.  

Комисията прие Докладната записка с : 4 /четири/ гласа - „за”; 1 /един/ глас -  
„против” ; 0 /нула/ - „въздържал се”. 

 
По трета точка от дневния ред докладва Председателя на комисията: Община Две 

могили е собственик на имоти с начин на трайно ползване “Нива” в с. Помен, община Две 

могили, стопанисвана по реда на чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделската земя. Към момента част от тези земи не се обработват. В интерес на общината 

се налага вземане на решение от Общински съвет за отдаване под наем на същите. 

Предлагам отдаването под наем да се осъществи чрез публичен търг с явно наддаване.  

Разисквания по трета точка не бяха направени.  
Комисията прие Докладната записка с: пет гласа „за”, нула – „против”, нула – 

„въздържал се”. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Председателя на комисията: Община 

Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска собственост № 3645 

от 02.04.2013г. на Кмета на Община Две могили, а именно: земеделска земя, с площ от 

1.533дка с начин на трайно ползване “Друг вид нива”. В интерес на общината и във връзка с 

проявен интерес за закупуването му се налага вземане на Решение на Общински съвет за 

продажба на същия. Данъчната оценка на имота е 158.20 лева, а пазарната е в размер на 1 380 

лева. Предлага се имотът да бъде продаден след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване при начална цена в размер на 1 400 лева. Предлагам ви да приемем 

предложението. 
Разисквания по четвърта точка не бяха направени.  
Комисията прие Докладната записка с: пет гласа „за”, нула – „против”, нула – 

„въздържал се”. 
По пета точка от дневния ред докладва Председателя на комисията: Община Две 

могили е собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска собственост № 3644 от 

02.04.2013 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Дворно място с площ 644 кв.м. с 

начин на трайно ползване “За друг вид застрояване”. Към имота е проявен интерес за 

застрояване, което налага вземане на Решение на Общински съвет за продажба на същия. 

Данъчната оценка на имота е 1 236.50 лева, а пазарната – в размер на 2 125 лева. Предлага се 

имотът да бъде продаден след провеждане на търг с явно наддаване при начална цена в 

размер на 2 500лева. Предлагам ви да приемем предложението. 

Разисквания по пета точка не бяха направени.  
Комисията прие Докладната записка с: пет гласа „за”, нула – „против”, нула – 

„въздържал се”. 
 
След приключване на разискванията, комисията прие следните  

 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Отчет – анализ с вх. № 128/02.04.2012 г. за 

състоянието на престъпността и опазването на обществения ред на територията на РУ „Полиция” – 

град Две могили. 
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2. Комисията приема с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „Против” приема 

годишен план за ползване на дървесина в община Две могили за 2013г. и определяне начини на 

ползване на дървесината. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде провежден търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в 

землището на с. Помен, Община Две могили. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде продаден недвижим имот – 

частна общинска собственост с начин на трайно ползване „Друг вид нива” в землището на град Две 

могили. 

5. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде продадено дворно място – 

частна общинска собственост в град Две могили. 

 
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. …..…..………                        

           (Радослав К. Радев)         (Теодор Андреев) 
 
 
       Председател на комисията: 
 
                  ____________ (Мехмед Чолаков) 
 

Секретар     на      комисията: 
 

________ (Соня Неделчева – Нечева) 


