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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  
№ 28 

 

Днес, на 17.10.2013 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 Докладна записка от Николай Христов с вх. № 367/10.10.2013 г., относно: 

Актуалициране и допълване на раздел „Лечебни растения” към Общинска програма за опазване на 

околната среда (ОПООС). 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 369/11.10.2013 г., относно: 

Информация за готовността за почистване на общинската пътна мрежа на Община Две могили за 

зимния период 2013-2014 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 374/11.10.2013 г., относно: 

Информация за състоянието на общинския поземлен и горски фонд в Община Две могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 375/11.10.2013 г., относно: 

Провеждане на търг с явно наддаване за  отдаване под аренда на земеделска земя, стопанисвана по 

реда на чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с.Батишница, Община 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 Докладна записка от Николай Христов с вх. № 367/10.10.2013 г., относно: 

Актуалициране и допълване на раздел „Лечебни растения” към Общинска програма за опазване на 

околната среда (ОПООС). 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 369/11.10.2013 г., относно: 

Информация за готовността за почистване на общинската пътна мрежа на Община Две могили за 

зимния период 2013-2014 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 374/11.10.2013 г., относно: 

Информация за състоянието на общинския поземлен и горски фонд в Община Две могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 375/11.10.2013 г., относно: 

Провеждане на търг с явно наддаване за  отдаване под аренда на земеделска земя, стопанисвана по 

реда на чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с.Батишница, Община Две могили. 
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По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 

присъстващите с докладната записка: Постъпила е Докладна записка вх.№ 367/10.10.2013 г. на 

Кмета на Община Две могили, която представя направена актуализация на списъка с растителните 

видове, които се срещат на територията на общината, и за които може да се издават позволителни за 

ползване. Описани са допълнително 17 вида лечебни растения, за които са посочени морфологичните 

части, предмет на събиране и ползване, представени са максимално допустими количества за 

събиране и ползване на лечебните растения, изразени като процент (%) от общото количество на 

находището, както и необходимия период за възстановяване на ресурсите. В раздела има предложени 

конкретни мерки за опазване на ресурсите и разнообразието на лечебните растения, направен е и 

анализ на дейностите, целящи опазване на екосистемите. Посочена е информация, относно лечебните 

растения, поставени под специален режим на опазване и ползване, които се срещат на територията на 

Община Две могили. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Соня Неделчева-Нечева: Има становище от РИОСВ – град Русе, относно съгласуване на 

така представения раздел „Лечебни растения” към Общинска програма за опазване на околната среда, 

като предлага същия да бъде гласуван на заседание на Общинския съвет. При разработването на 

раздел „Лечебни растения” към ОПООС са спазени и разпоредбите на Закона за лечебните растения. 

Докладната записка и разделът към нея са разработени много добре и комисията излезе със 

становище те да бъдат приети. Искам само да направя една лека забележка, че в официалния сайт на 

Община Две могили е публикувана Програмата за опазване на околната среда за 2004-2010 година. 

Моля, ако няма нова такава, то тя да бъде изготвена и представена за приемане от Общинския съвет. 

Поради това предлагам да допълним проекта на решение с нова т. 2 със следния текст: „Задължава 

Кмета на Общината да предостави на Общински съвет – Две могили Актуализирана Общинска 

програма за опазване на околната среда”. 

Комисията прие Докладната записка с: пет гласа „за”, нула – „против”, нула – 
„въздържал се”. 

По втора точка от дневния ред докладва Председателят на комисията: Постъпила е 

Докладна записка вх.№ 369/11.10.2013 г. на Кмета на Община Две могили, която представя В 

информацията подробно са описани всички фирми които ще почистват общинската пътна мрежа по 

населени места. Определени са и местата за временно настаняване и указване на помощ на бедстващи 

хора и временно пребиваване на МПС. В таблица подробно е описано количеството на инертните 

материали за опесъчаване по населени места.  
Разисквания по втора точка не бяха направени. 
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 

разполага с общо 55 616.94 дка общински поземлен фонд, от които 42 209 дка са публична общинска 

собственост и 13408 дка частна общинска собственост. Публичната общинска собственост включва в 

състава си : пасища мери,  пасища с храсти, пътища, други площи /гробища сметища и др./. 

Земеделската земя – частна общинска собственост е съставена от  ниви, полски култури, друга 

посевна площ,изоставени ниви, ерозирали ниви, ливади, лозя и гори в земеделски земи. Над 80 % или 

46207,14 дка от общинския поземлен фонд са земи, придобити от общината по реда на чл. 19 от 

ЗСПЗЗ. Тези земи са определени с протоколно решение №2 от 28.07.2008г. на комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ. От общо 2028,27 дка зем. земи придобити по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ с начин на 

трайно ползване „Нива”, „Друга посевна площ” и „Полска култура”, едва 335 дка на практика са 

годни за обработка. Останалите 1693 дка са трайно необработвани и силно захрастели. Една част от 

тези имоти се явяват задни дворове на къщи. Общината стопанисва и управлява земята на закритите 

основните училища в селата Бъзовец, Чилнов, Помен и Кацелово общо в размер на 2941,87 дка. О тях 

реално обработваемите земи намиращи в землищата на с.Кацелово и с.Помен, в размер на 1082 дка са 

отдадени под наем. Останалата земя е трайно необработваема, предполага се над 15-20 години. В 

този си вид имотите не са атрактивни, тъй като в границите им попадат стръмни наклони, дерета, 

скали, само залесили се дървета и храстии други подобни фактори правещи невъзможно цялостното 

използването на имотите. Във тази връзка е необходимо да се подхожда индивидуално към всеки 

имот и при проявен интерес, чрез делба на имота да се отдели годното от негодното. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева – Нечева: В таблицата за земеделската земя собственост на Общината е 

посочено, че Община Две моги разполага с общо 13 хил. дка земи, които не се знаят къде са, 

обработваеми ли са или не, кой ги стопанисва и т.н. Ако това може да се разбере, то в Общината 

могат да влязат много приходи. Предлагам на заседанието на общинския съвет да предложим да 

добавим нова т. 2 в проекта на решение, с която да задължим кмета на Общината да извърши 
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необходимите действия за установяване на необработваемите земеделски земи, собственост на 

Община Две могили, които да бъдат включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти 

Общинска собственост. 
Комисията прие Докладната записка с: пет гласа „за”, нула – „против”, нула – 

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

могили е собственик на имоти с начин на трайно ползване “изоставена нива”  по картата на 

възстановената собственост на земеделската земя в с. Батишница, община Две могили, стопанисвана 

по реда на чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделската земя. Към момента тези 

земи не се обработват. В интерес на общината е същите да се отдадат под аренда. Отдаването под 

аренда ще се осъществи чрез публичен търг с явно наддаване.  
Разисквания по четвърта 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 Докладна записка от Николай Христов с 

вх. № 367/10.10.2013 г., относно: Актуалициране и допълване на раздел „Лечебни растения” 

към Общинска програма за опазване на околната среда (ОПООС). 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с 

вх. № 369/11.10.2013 г., относно: Информация за готовността за почистване на общинската 

пътна мрежа на Община Две могили за зимния период 2013-2014 г. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с 

вх. № 374/11.10.2013 г., относно: Информация за състоянието на общинския поземлен и 

горски фонд в Община Две могили. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с 

вх. № 375/11.10.2013 г., относно: Провеждане на търг с явно наддаване за  отдаване под 

аренда на земеделска земя, стопанисвана по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на 

с.Батишница, Община 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) 


