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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  
№ 49 

 

Днес, 09.02.2015 г., от 10.30 часа, в сградата на Община Две могили, в стаята на Общински 

съвет, 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. 

6. Христина Ефтимова - член 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни пречки, 
единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка с вх.№43/ 03.02.2015г. на Кмета на Община Две могили, 

относно „Отчет за изпълнение на Плана за действие на Община Две могили в изпълнение на 

Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани 

в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2014г.“ 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 50/ 05.02.2015г. на Кмета на Община Две могили, 

относно „Приемане на годишен план за ползване на дървесина в община Две могили и определяне 

начини на ползване на дървесината“. 

3. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 51/ 05.02.2015г. на Кмета на Община Две могили, 

относно „Осигуряване дърва за огрев на общински и обществени учериждения за отоплителен сезон 

2015-2016 и определяне на продажна цена на дърва за огрев за населението на Община Две могили“. 

По първа точка от дневния ред докладва Соня Неделчева - Нечева, която  запозна 
присъстващите с първа точка от дневния ред: Постъпила е Докладна записка с вх.№43/ 

03.02.2015г. на Кмета на Община Две могили, относно „Отчет за изпълнение на Плана за действие на 

Община Две могили в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани 

от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите 

ситуация за 2014г.“ Отчетът направен много подробно, моля, за вашите становища. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Христина Ефтимова:  
По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков – председател на Комисията: 

На вниманието ни е представена Докладна записка с вх. № 50/05.02.2015г. на Кмета на Община Две 

могили, относно „Приемане на годишен план за ползване на дървесина в община Две могили и 

определяне начини на ползване на дървесината“. Знаете, че ежегодно ОС приема със свое решение 

масивите от общинския поземлен фонд предназначени за сеч и осигуряването на кметствата и 

населението с дърва за огрев. Виждате, че размера на масивите не е много голям и предимно става 

въпрос за сеч на акация и за санитарна сеч. Имате думата за разисквания. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Христина Ефтимова: Аз съм против – всяка година вземаме решения за изсичане на гори, 

а нямаме до сега нито едно предложение за залесяване. 

2. Соня Неделчева-Нечева: Г-жо Ефтимова, не сте се запознали добре с докладната. Ако 

погледнете става въпрос за сеч на на сервитутните зони по пътищата Баниска – Помен –Могилино, 

там където наистина има нужда от почистване с цел предотвратяване на ПТП, другият имот включен 

за сеч е на разклона Баниска-Бъзовец-Борово, който е изцяло от акация. Акацията е дървесен вид, 

който се самовъзстановява. Също така имаме и 10 дка топола в землището на с.Широково – знаете, че 

тополата има определен живот, след което трябва да бъде изсечена. 

3. Христина Ефтимова: Аз мисля, че общината трябва да отделя всяка година в бюджета си 

пари за залесяване, 5000 лева са напълно достатъчни за закупуването на посадъчен материял. 

Засаждането може да става с организиране на ученици, администрация или доброволци. 
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4. Стоян Гецов: Много сте права г-жо Ефтимова, едно време сме ходили да залесяваме с 

учениците. Може на мястото на изсечените тополи да се залеси, до може и тези които са порастнали 

като храсти, виждате ги от пътя като пътувате, да се почистят и да се остави само един от 

израстналите и да расте като топола, но е много по – трудно. По – добре да се купят дръвчета и да се 

залеси. 

5. Соня Неделчева-Нечева: Има достатъчно програми за залесяване, които Общинското 

ръководство може да използва вместо да ощетяваме общинския бюджет. Така, че ако няма други 

мнения предлагам да прекратим разискванията и да гласуваме докладната. 

По трета точка от дневния ред докладва Соня Нечева-секретар на Комисията: Колеги, 

по постъпилата Докладна записка с вх. № 51/ 05.02.2015г. на Кмета на Община Две могили, относно 

„Осигуряване дърва за огрев на общински и обществени учериждения за отоплителен сезон 2015-

2016 и определяне на продажна цена на дърва за огрев за населението на Община Две могили“ няма 

промени от предходни години. Знаете, че ежегодно приемаме решение за предоставяне дърва за огрев 

на общинските и обществени учреждения от общинския горски фонд, а също и на ветераните от 

войната, така че ако имате въпроси по докладната моля да ге зададете. 

1. Христина Ефтимова: Аз имам един въпрос: В таблица №1 за с. Пепелина няма 

предвидени дърва за отопление. Наместникът на с. Пепелина и с. Широково не е ли дал заявка? Имам 

съмнения, че не посещава с. Пепелина. Иначе как се отоплява в кметството, духалка ли си носи, 

какво? 

2. Нейхан Назиф: Всички кметове и наместници са дали своите заявки и аз съм се съобразил 

с тях при изготвянето на докладната. Предполагам, че наместникът на с. Пепелина и с. Широково е 

дал обща за двете села заявка. 

3. Христина Ефтимова: Предходната година в заявката за дърва с. Пепелина беше включено, 

но явно ще трябва да попитаме Наместника. 

4. Соня Нечева: Ако нямате други въпроси да преминем към гласуване.  
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема: Докладна записка с вх.№43/03.02.2015г. на 

Кмета на Община Две могили, относно „Отчет за изпълнение на Плана за действие на Община Две 

могили в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски 

произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 

2014г.“ 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема: Докладна записка с вх. № 50/05.02.2015г. на 

Кмета на Община Две могили, относно „Приемане на годишен план за ползване на дървесина в 

община Две могили и определяне начини на ползване на дървесината“. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема: Докладна записка с вх. № 51/05.02.2015г. на 

Кмета на Община Две могили, относно „Осигуряване дърва за  огрев на общински и обществени 

учериждения за отоплителен сезон 2015-2016 и определяне на продажна цена на дърва за огрев за 

населението на Община Две могили“. 

Поради изчерпване на дневни ред заседанието беше закрито в 12.00 ч. 
 

Подписали протокола: 
 

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

  

4. ……..……….…… 5. …..…..………  6………………………………….                       

 (Радослав К. Радев)  (Теодор Андреев)   (Христина Ефтимова)  
 

       Председател на комисията: 
 

                  ____________ (Мехмед Чолаков) 
 
  

Секретар     на      комисията: 
 

________ (Соня Неделчева – Нечева) 


