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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  
№ 36 

 

Днес, на 16.04.2014 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 пет точки: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 143/19.03.2014 г., 

относно: Информация за дейността на Специализирано звено „Контрол и опазване на 

обществения ред и сигурност” (КООРС) в Община Две могили през 2013 година и насоки за 

работа през 2014 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 163/09.04.2014 г., 

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

„Друга посевна площ” в землището на село Каран Бърбовка. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 164/09.04.2014 г., 

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

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

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 165/09.04.2014 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. № 171/14.04.2014 г., 

относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Общината и Кметовете на 

Кметства. 

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. № 143/19.03.2014 г., 

относно: Информация за дейността на Специализирано звено „Контрол и опазване на 

обществения ред и сигурност” (КООРС) в Община Две могили през 2013 година и насоки за 

работа през 2014 година. 
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2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 163/09.04.2014 г., 

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

„Друга посевна площ” в землището на село Каран Бърбовка. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 164/09.04.2014 г., 

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

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

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 165/09.04.2014 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. № 171/14.04.2014 г., 

относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Общината и Кметовете на 

Кметства. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с докладната записка: Постъпила е докладна записка, относно приемане на 

Информация за дейността на Специализирано звено „Контрол и опазване на обществения ред и 

сигурност” (КООРС) в Община Две могили през 2013 година и насоки за работа през 2014 година. 

С Решение № 88 от 2008 г. на Общински съвет град Две могили е създадено Специализираното 

звено „Контрол, опазване на обществения ред и сигурност”. То е създадено с цел опазване на реда 

и спокойствието на населението, предпазване от кражби, имуществото на юридически и 

физически лица, нарушения и посегателство на лични имоти, извършване на проверки на жалби и 

сигнали. СЗ „КООРС” развива своята дейност главно в град Две могили, по кметства се реагира 

след подаден сигнал или инцидентни проверки на произволен принцип. Наред с тази си дейност 

СЗ „КООРС” е непремиримо към нарушителите на обществения ред и хигиената. Съставени са 

общо 30 бр. актове, и 15 бр. предупредителни протоколи. Служителите от звеното са се стремели 

почти винаги да превъзпитат жителите на общината да спазват наредбите, инструкциите и 

решенията приети от Общински съвет – Две могили, чрез устни или писмени предупреждения и в 

краен случай се прибягва до съставяне на акт за административно нарушение. През месец юни 

2013 г. към СЗ „КООРС” беше назначен служител с лесовъдско образование, който да отговаря за 

опазване на общинските гори, да следи за правилното извършване на всички мероприятия от 

маркирането до извозването на дървата за огрев на кметствата и населението от общината. През 

зимния сезон служителите СЗ „КООРС” помагаха за създаване на нужната организация за 

започване на снегопочистването и опясъчаването. Насоката, в която ще продължава да работи СЗ 

„КООРС” е набирането на още персонал. Служителите на СЗ „КООРС”да преминат курс на 

обучение. Увеличаването на контрола и административните наказания. Предлагам ви 

информацията да бъде приета. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева –Нечева: Колеги, за мен информацията е прекалено пестелива. За цяла 

година работа са съставени общо 30 броя актове, което за мен е прекалено малко като дейност и за 

мен тяхната работа е незадоволителна, но тъй като докладната е само информация, то аз я 

приемам като такава. Ще направя своя коментар, когато бъде внесен отчета по бюджета за 2013 

година на Общината, където ще бъдат отразени разходите, които генерира звеното за една година. 

2. Стоян Гецов: Съгласен съм, че дейността им е много оскъдна, според мен е по-добре 

хората от КООРС да бъдат назначени към Кметствата с цел по – ефективната им дейност. Като 

информация, съгласен съм нашата комисия да приеме докладната. 

3. Мехмед Чолаков: Колеги, на нас ни се предоставя информация за дейността на КООРС, 

така че тя трябва да бъде приета. 

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

По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с докладната записка: Докладната записка е относно продажбата на имот 

собственост на Община Две могили. Имотът е с НТП „Друга посевна площ”, с площ от 1.727 дка. 

В интерес на общината и във връзка с проявен интерес за закупуването му се налага да вземем 

решение за неговата продажба. Предложената цена мисля, че е добра – 1 500 лева, знаете че такива 

маломерни имоти имахме практика да бъдат продавани, тъй като трудно се отдават под наем за 

стопанисване, затова моето лично мнение е имотът да бъде предложен за продажба. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева –Нечева: Аз съм против продажбата на имота, тъй като по скицата, 

която ни е предоставена се вижда, че съседните имоти са също земи по чл. 19, собственост на 
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Община Две могили. Моето мнение винаги е било, че в приоритетите на Общината е да отдава 

под наем на имотите, а не тяхната продажба. 

2. Стоян Гецов: Аз ще гласувам за продажбата, обаче в предходни заседания на комисията 

коментирахме и предложихме на общинското ръководство да бъде сформирана комисия, която да 

установи на място тези имоти обработваеми ли са, не са ли, да се види съседните на тях дали се 

обработват, защото колежката е права, че сега ни е предложено един имот от 1.700 дка за 

продажба, след което ще ни бъде предложен следващият съседен и по този начин ще бъде 

комасирана замеделска земя с голям размер. Като има такива случаи трябва нещата да бъдат 

огледани на място и ако има възможност имотите да се отдадат под наем. 

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

По трета точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с докладната записка: Следващата докладна записка отново касае продажбата 

на имот, собственост на общината. Отново парцелът е маломерен с площ 2.789 дка. Има 

предложена начална цена 2 400 лева, която според мен е доста добра. Имотът се намира до 

регулацията на град Две могили. Моето мнение го знаете, аз съм за продажбата на имота.  

В разискванията по трета точка участие взеха: 
1. Стоян Гецов: Аз съм съгласен с г-н Чолаков, на предходна сесия имахме продажба на 

имот в същата местност. Общината не може да ги стопанисва, тъй като това са бивши ясаци, които 

не са узаконени в законно установения срок и всеки от бившите собственици си обработва имота и 

по този начин общината губи. 

2. Соня Неделчева –Нечева: Аз ще се въздържа точно по тази причина, тъй като в други 

населени места имаме горчив опит с продадени и оземлени със земи по чл. 19. 

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

По четвърта точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който запозна 
присъстващите с докладната записка: Следващата докладна записка отново касае продажбата 

на имот, собственост на общината. Тя е аналогична на предходната, която разгледахме и имотът е 

в същата местност в близост до другия имот, така че аз предлагам докладната записка да бъде 

приета. Съгласни ли сте колеги. 

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

„въздържал се”. 
По пета точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който запозна 

присъстващите с докладната записка: Колеги, предложената сума от г-н Христов, в размер на 

2 400 лева е голяма и аз не бих одобрил такова възнаграждение. Според мен, заплатата му трябва 

да се разграничава от тази на Кметовете по населени места и би трябвало да бъде около два пъти 

по-висока от техните, тъй като все пак отговорностите му са по-големи като Кмет на Община. 

Предлагам, тя да бъде в размер на 1 462 лева, такава, каквато първоначално при стъпването му в 

длъжност бяхме гласували. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 
1. Стоян Гецов: Аз съм съгласен с г-н Чолаков. Мисля, че тази заплата е напълно 

достатъчна за Кмет на Община с нашите размери и население. 

2. Соня Неделчева –Нечева: Колеги, имайки предвид решението на Общински съвет от 

2013 година, с което намалихме заплатата на Кмета на Общината от 1 462 лева на 900 лева, аз не 

мога да се съглася с вашите коментари. Изхождайки от тази заплата и имайки предвид, че за мен 

не е настъпила никаква промяна в действията и поведението на Кмета на Общината, аз предлагам 

да бъде увеличена заплатата от 900 лева с 200 лева и предлагам тя да бъде в размер на 1 100 лева. 

Ако г-н Чолакав можете да ми отговорите на въпросите колко нови проекта са направени от 

настоящото общинско ръководство, какво беше предприето за разцвитието на туризма в 

общината, с какво беше подпомогнат бизнеса, има ли привлечени нови инвеститори в общината, 

то тогава ще се съглася с вас и на драго сърце бих гласувала предложената от вас заплата. 

3. Мехмед Чолаков: В социалната сфера има нови проекти ..... 

4. Соня Неделчева –Нечева: Да, знаем за меките мерки и пожарогасителите, но мислите ли, 

че това ще създаде нова заетост, развитие на малкия и среден бизнес в общината. Доколкото ми 

стана ясно от изказванията на г-н Христов, туризмът не е в приоритетите на сегашното 

ръководство, няма нови инфраструктурни проекти подготвени за новия програмен период, няма 

никаква визия над нерегламентираните сметища и тяхното ограничаване, а това са все въпроси, 

които пряко ме вълнуват. По незнайна причина не са входирани и подготвените от предходното 
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ръководство проекти по мярка 321 и 322. Смятам, че това е достатъчен мотив да предложа 

възнаграждението му да бъде в размер на 1 100 лева. 

Комисията прие Докладната записка с: четири гласа „за”, нула – „против”, един – 
„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. № 

143/19.03.2014 г., относно: Информация за дейността на Специализирано звено „Контрол и 

опазване на обществения ред и сигурност” (КООРС) в Община Две могили през 2013 година и 

насоки за работа през 2014 година. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. № 

163/09.04.2014 г., относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин 

на трайно ползване „Друга посевна площ” в землището на село Каран Бърбовка. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. № 

164/09.04.2014 г., относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин 

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

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. № 

165/09.04.2014 г., относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин 

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

5. Комисията с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „Въздържал се” приема Докладна 

записка от Николай Христов с вх. № 171/14.04.2014 г., относно: Определяне размера на трудовите 

възнаграждения на Кмета на Общината и Кметовете на Кметства. 

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) 


