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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  
№ 26 

 

Днес, на 16.08.2013 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, взеха участие Христина Димитрова Ефтимова – 

Председател на Общинския съвет, Бисер Йончев – Кмет на Кметство село Батишница и 
Йорданка Тодорова от отдел „Общинска собственост”. 

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 от Николай Христов с вх. № 291/02.08.2013 г., относно: 
Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския 
дълг за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. на Община Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 298/09.08.2013 г., 
относно: Осигуряване на дърва за огрев на общински и обществени учреждения за 
отоплителен сезон 2013-2014 г. и определяне на продажна цена на дърва за огрев за 
населението на Община Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 300/12.08.2013 г., 
относно: Учредяване право на преминаване през общински имот и/или изработване на ПУП 
– ЧИПР между УПИ І-500 в кв. 31 по плана на село Батишница. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 308/13.08.2013 г., 
относно: Промяна статута на част от общински имот от публична в частна общинска 
собственост. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 309/13.08.2013 г., 
относно: Промяна статута на част от общински имот от публична в частна общинска 
собственост. 

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: 
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1. Разглеждане на Отчет от Николай Христов с вх. № 291/02.08.2013 г., относно: 

Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския 
дълг за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. на Община Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 298/09.08.2013 г., 
относно: Осигуряване на дърва за огрев на общински и обществени учреждения за 
отоплителен сезон 2013-2014 г. и определяне на продажна цена на дърва за огрев за 
населението на Община Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 300/12.08.2013 г., 
относно: Учредяване право на преминаване през общински имот и/или изработване на ПУП 
– ЧИПР между УПИ І-500 в кв. 31 по плана на село Батишница. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 308/13.08.2013 г., 
относно: Промяна статута на част от общински имот от публична в частна общинска 
собственост. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 309/13.08.2013 г., 
относно: Промяна статута на част от общински имот от публична в частна общинска 
собственост. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с Отчета: Бюджетът на община Две могили за 2013 г. бе приет с Решение 
№ 347 взето на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 24/22.03.2013 г. в 
размер на 5 064 061 лева, в това число: приходи за държавни дейности 2 477 645 лева; 
приходи за местни дейности 2 586 416 лева. През първото полугодие на 2013 г. бюджетът на 
общината се е увеличил с получени допълнителни средства от Министерство на финансите, 
трансфери от министерства и ведомства и увеличени собствени приходи. Корекциите по 
плана за бюджета са извършени със Заповеди на Кмета на общината и решения на Общински 
съвет както следва: Заповед № 353/31.05.2013 г. – 44 065 лева; Заповед № 291/30.04.2013 г. – 
163 097 лева; Заповед № 406/28.06.2013 г. – 7 311 лева; Решение на Общински съвет № 
415/27.06.2013 г. – 4 898 лева. План на приходи за държавни дейности 2 669 140 лева, от 
които приходи от наем на земя – 7 940 лева и внесен данък за тях - /минус/-238 лева, 
държавен трансфер на обща допълваща субсидия – 2 393 639 лева; целева субсидия за 
безплатен транспорт на ученици и по намалени цени – 116 073 лева, трансфери – 45 049 
лева., временно съхранявани средства - /минус/ - 21 322 и преходен остатък – 127 999 лева. 
План на приходи за местни дейности 2 614 291 лева, от тях: данъчни приходи 502 763 лева, 
неданъчни приходи 1 266 187 лева, обща изравнителна субсидия 566 000 лева, като от тях - 
снегопочистване на общинска пътна мрежа – 45 000 лева, целева субсидия за капиталови 
разходи 265 300 лева; трансфери – 24 325 лева, безлихвен заем от ПУДООС - /минус/ 61 870 
лева, безлихвен заем за извънбюджетните сметки за отчитане на европейски проекти - 
/минус/- 13 978 лева, финансова помощ за възстановяване на заем от общинска фирма – 107 
050 лева, друго финансиране - /минус/ - 124 654 лева, преходен остатък 83 168 лева. След 
отразяване на всички описани корекции, и направената актуализация на бюджета за 2013 г. 
планът на сборния бюджет на община Две могили е 5 283 431 лева, от които: държавни 
приходи – 2 669 140 лева; местни приходи – 2 614 291 лева; съответно разходи за делегиране 
от държавата дейности – 2 669 140 лева; разходи за делегирани от държавата дейности – 
дофинансиране с общински приходи – 251 739 лева; разходи за местни дейности – 2 362 552 
лева. Предлагам ви да приемем отчета. 

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 Председателят на комисията: Съгласно 

утвърдения с Решение № 378 взето на заседание на Общински съвет Две могили с протокол 
№ 25/26.04.2013г „Годишен план за ползване на дървесина от общинския горски фонд на 
Община Две могили за 2013г.” се предвижда добив на широколистна дървесина общо в 
размер на 1256 м3 простравствени. За предстоящия отоплителен сезон в Община Две могили 
са постъпили заявки от кметовете и кметските наместници на населените места в общината 
за нужните количества дърва за огрев за общински и обществени учреждения. Общото 
количество на заявените дърва е в размер на 819 м3 пространствени, разпределено по 
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населени места и учреждения. Предлагам в този вид да приемем докладната записки, тъй 
като ресурса от дърва не е особено голям на базата на това, което приехме в решението за 
добива на дървесина в Община Две могили. 

В разискванията по втора точка участие взеха. 
1. Христина Ефтимова: Аз искам да обърна внимание, че прави впечатление, че за 

църквата в Две могили са отпуснати два пъти повече дърва, отколкото за храмовете в 
другите населени места от Общината. Искам да попитам каква е причината, тъй като се чуват 
много слухаве и спекулации по отношение на стопанисването им. 

2. Соня Неделчева – Нечева: Съгласна съм с г-жа Ефтимова и я подкрепям, тъй като 
имаме сигнали и от други населени места, че отпусканите за храмовете дърва за отопление 
не се използват по предназначиние, а се злоупотребява с тях. 

3. Нейхан Назиф: Това е ежегодно отпусканото количество за отопление от страна на 
Общината, но в интерес на истината ние не можем да упражняваме контрол по тяхното 
изразходване. 

4. Мехмед Чолаков: Наистина, носят се слухове, че се складират в чужди дворове и се 
злоупотребява със тях, но така или иначе ние сме длъжни като Общински съветници да 
поддържаме храмовете на територията на Община Две могили, така че нека да оставим 
предложените количества без да ги намаляваме. 

5. Соня Неделчева – Нечева: Когато четох докладната записка и на мчен ми направи 
впечатление, че в някои населени места има отделени количества дърва за здравните 
кабинети, а в други – не, но говорих с кметовете, които ме увериха, че дървата за 
отоплението на здравните кабинети са включени към количеството на дървата за кметствата, 
така че всички здравни кабинети на територията на общината ще бъдат снабдени с дърва за 
огрев. Съгласна съм докладната записка да бъде приета в този и вид. 

Комисията прие Докладната записка с: 5 /пет/ гласа - „за”; 0 /нула/ гласа -  
„против” ; 0 /нула/ - „въздържал се”. 

По трета точка от дневния ред докладва Председателят на комисията: Община 
Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за публична общинска собственост № 
254/30 от 23.04.2003г. на Кмета на Община Две могили, вписан в агенция по вписванията гр. 
Бяла под № 185 том 8 дв. входящ регистър 2340 от 23.05.2006г. а именно: Дворно място от 
330кв.м. отредено за “Озеленяване”, съставляващо УПИ Х-500 в кв. 31 по плана на с. 
Батишница при граници и съседи: от две страни улици, дере и УПИ І-500 на Енвер Ферзов. В 
общинския  имот се намира паметник на загиналите в Балканската война от с. Батишница. 
Във връзка с депозирано искане от Енвер Арифов Ферзов за закупуване на 100кв.м. от 
общинския имот /УПИ Х-500/ с цел осигураване на транспортен достъп до собствения му 
имот /УПИ І-500/, който е съседен на общинския, разпоредих проверка на място от общинска 
комисия. Видно от констативен протокол от 18.06.2013г. на общинската комисия, са 
предложени два варианта за разрешаване на проблема в интерес на двете страни. Подробно 
коментирахме посочените варианти на решение и комисията избра да приемем втория от 
предложените варианти. Тук не става въпрос да удовлетворим искането на г-н Арифов, а 
това че трябва да му се даде възможност да преминава до неговата частна собственост, което 
доколкото разбрах е казан. Нека при сключването на договора да задължим наемателя да 
направи огледна ограда, тъй като този казан е в непосредствена близост до паметника на 
загиналите във войните. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 
1. Бисер Йончев: В молбата на г-н Арифов се говори, че желае да закупи 100 кв. м. от 

въпросния имот. Аз предлагам да му се даде само право на преминаване до неговия имот и 
да не бъде на отстояние повече от 3 м. Така както сте го предложили в докладната записка 
означава, че ще му се даде право на преминаване на отстояние близо 10 м. Настоявам да 
приемете решение за право на преминаване на не повече от 3 м., защото имам съмнения, че 
там отново ще бъдат изградени курници и т.н. 

2. Йорданка Тодорова: В решението не става дума за продажба, няма да има нито 
търг нито нищо. Тези 100 кв.м. са една условна цифра, може да са по-малко, но в никакъв 
случай няма да са повече. По мое мнение те са не повече от 78 кв., но точно геодезическата 
фирма ще реши. 
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Комисията прие Докладната записка с: пет гласа „за”, нула – „против”, нула – 

„въздържал се”. 
По четвърта и пета точка от дневния ред докладва Председателят на комисията: 

В Община Две могили е постъпило предложениес вх. № 2975 / 06.06.2013г. от “Телелинк” 
ЕАД – основен изпълнител по изграждане на мрежа от базови станции на “Мобилтел” ЕАД 
град София, относно построяване на технологични кабини за монтиране на базови станции. 
От заявлението и приложената скица- проект № К38668/13.08.2013г. е видно, че 
съоръженията попадат в имот № 000134 по картата на възстановената собственост на 
земеделската земя на с. Каран Върбовка, община Две могили, област Русе ЕКАТТЕ 36364 с 
начин на трайно ползване “пасище, мера” с площ 59.983дка. Поради пропуск от страна на 
“Мобилтел” ЕАД, този факт не е отразен в Общинска служба “Земеделие” гр.Две могили и 
базовата станция се идентифицира в имот № 000134 “пасище, мера” предмет на Акт за 
публична общинска собственост № 2552 от 10.05.2010г. По тази причина в Общинска служба 
“Земеделие” е стартирана процедура по реда на Наредба № 49 за поддържане картата на 
възстановената собственост за установена явна фактическа грешка при изработване на плана 
за земеразделяне, видно от приложената  скица-проект за обособяване на  самостоятелен 
имот в общинската мера. В тази връзка – допълване на кадастъра се изразява и 
необходимостта от промяна на статута на мерата в исканата част. Горепосочените факти  
налагат Общински съвет да даде съгласие за промяна статута за  120кв.м.  (сто и двадесет 
квадратни  метра) от имот № 000134(нула, нула, нула, едно, три, четири) по картата на 
възстановената собственост на земеделската земя в землището на с.Каран Върбовка, община 
Две могили, област Русе ЕКАТТЕ 36364 цялата с площ 59.983дка (петдесет и девет декара, 
деветстотин осемдесет итри квадратни метра), VІ-категория с начин на трайно ползване 
“Пасище,мера” при граници и съседи: север – имот № 035041- полски път на Общината,  
изток- имот № 035041-полски път на общината, юг- имот № 035041- полски път на 
общината, от публична в частна общинска собственост на основание чл.25, ал.9 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и чл.6 ал.1и ал.3 от Закона за общинската 
собственост. Промяната на статута от публична в частна общинска собственост в този случай 
налага и  промяна на трайното ползване на земята за други земеделски нужди, от което 
следва че чл. 45и от ППЗСПЗЗ намира приложение. 

В разискванията по четвърта и пета точка не бяха направени.  
1. Соня Неделчева – Нечева: Ще помоля г-жа Тодорова да ни разясни какво налага 

приемането на тези решения при условие, че МОБИЛТЕЛ ЕАД са изградили съоръженията 
си преди повече от 8 години? 

2. Йорданка Тодорова: Допусната е грешка, наистина съоръженията са изградени по 
времето на управлението на г-н Енчо Петров и не съм запозната как, по какъв начин е 
станало, но е факт, че за това ползване на общинската собственост Община Две могили не 
получава наем. 

3. Соня Неделчева – Нечева: Наистина е много странно как един от най-големите 
мобилни оператори си изгражда съоръжениета без да заплати никакъв наем. Според мен 
докладната трябва да бъде приета и г-н Христов да си търси обезвъзмездяване на 5 
годишната давност за наем.  

Комисията прие Докладните записки 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 от Николай Христов с вх. № 
291/02.08.2013 г., относно: Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и 
състоянието на общинския дълг за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. на Община Две 
могили. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с 
вх. № 298/09.08.2013 г., относно: Осигуряване на дърва за огрев на общински и обществени 
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учреждения за отоплителен сезон 2013-2014 г. и определяне на продажна цена на дърва за 
огрев за населението на Община Две могили. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема втория вариант на решение от Докладна 
записка от Николай Христов с вх. № 300/12.08.2013 г., относно: Учредяване право на 
преминаване през общински имот и/или изработване на ПУП – ЧИПР между УПИ І-500 в кв. 
31 по плана на село Батишница. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с 
вх. № 308/13.08.2013 г., относно: Промяна статута на част от общински имот от публична в 
частна общинска собственост. 

5. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с 
вх. № 309/13.08.2013 г., относно: Промяна статута на част от общински имот от публична в 
частна общинска собственост. 

 

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) 


