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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  
№ 6 

 

Днес, на 19.03.2012 г., от 10.00 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. Драгомир Дамянов Драганов – член. 

5. Радослав Косев Радев – член. 

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

1. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 644/17.02.2012 г., 

относно: Приемане на Наредба № 23 за управление на общинските горски територии в 

Община Две могили, област Русе. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Радослав Радев с вх. № 621/06.02.2012 г., 

относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 3 за 

организацията, управлението и дейността на специализираното звено “Контрол, охрана, 

обществен ред и сигурност”. 

3. Разглеждане на Отчет – анализ с вх. № 116-674/13.03.2012 г. за състоянието на 

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

Две могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 130-

688/19.03.2012 г., относно: Отчет за 2011 г., относно изпълнение на Общинската стратегия 

и Програма за опазване на околната среда и Общинската програма за управление на 

отпадъците, като част от нея. 

По първа точка от дневния ред докладва Соня Неделчева – Нечева: 
Настоящата Докладна записка, чиито вносител е Байчо Георгиев касае приемането на нова 

Наредба № 23 за управление на общинските горски територии в Община Две могили, 

област Русе. Самата Наредба е доста обширна и е разработена според изискванията на 

Закона за горите. Кмета на Общината има предложение за нейното допълнение в някои 

членове. Няма нищо, което да противоречи на Закона, затова ви предлагам да дадем 

съгласието си. 

Разисквания по първа точка от дневния ред не бяха направени. 
По втора точка от дневния ред докладва Радослав Радев: Докладната записка, 

която съм внесъл за разглеждане касае измененията в Правилник № 3. Това се налага, тъй 

като с Решение № 43 по Протокол № 4 от 23.12.2011 г. ние приехме предложената от 

Кмета на Общината структура и численост на общинската администрация. В нея бе 

посочено, че числеността на СЗ “КООРС” е 7 души. Тъй като организацията, 

управлението и дейността на това звено е определена в Правилник № 3, считам за редно, в 

него следва да настъпят съответните изменения в чл. 10 и чл. 11. 

Разисквания по втора точка от дневния ред не бяха направени. 
По трета точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Представен ни е 

Отче – анализ за състоянието на престъпността и опазването на обществения ред на 

територията на нашата Община. От него става ясно, че през 2011 година на територията на 

общината има регистрирани 87 престъпления, от които 40 са отчетени като разкрити. От 

представените статистически данни се вижда, че през последните години РУП – Две 
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могили успява да задържи на едно и също ниво престъпността на територията на 

общината. Това е така, тъй като Община Две могили се поддържа патрулно – постова 

служба, като е запълнен щата на оперативните работници и има ефективно работещ 

полицейски инспектор. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
 1. Соня Неделчева – Нечева: Съгласна съм е представения отчет за състоянието 

на престъпността на територията на нашата община. Вижда се леко намаление на някои 

видове престъпления, на други – увеличение. Мен лично ме вълнува работата с 

непълнолетни и малолетни. В общината нямаме инспектор – детска педагогическа стая. 

На територията на нашата община имаме две средни и едно основно училище , а да 

нямаме такава детска педагогическа стая. Трябва да има такъв инспектор, който да е 

педагог.  

 По четвърта точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов: Представен ни 

е отчет за 2011 г., относно изпълнение на Общинската стратегия и Програма за опазване 

на околната среда и Общинската програма за управление на отпадъците, като част от нея. 

Разделен е на две точки, като в първата е направен отчет за изпълнение на общинската 

стратегия за опазване на околната среда за 2011 г., а във втората – отчета за изпълнение на 

общинската програма за опазване на околната среда и общинската програма за управление 

на отпадъците, като част от нея. Като цяло и двата отчета са много подробно разработени. 

Предлагам да ги приемем. 

Разисквания по четвърта точка от дневния ред не бяха направени. 
 

След приключване на разискванията, коомисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Наредба № 23 за управление на 

общинските горски територии в Община Две могили, област Русе. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Правилник за изменение и допълнение 

на Правилник № 3 за организацията, управлението и дейността на специализираното 

звено “Контрол, охрана, обществен ред и сигурност”. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Отчет – анализа за състоянието на 

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

Две могили. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема отчета за 2011 г., относно изпълнение на 

Общинската стратегия и Програма за опазване на околната среда и Общинската програма 

за управление на отпадъците, като част от нея. 
 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 12.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 

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

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

 (Радослав К. Радев)  Драгомир Д. Драганов 
 

        
Председател на комисията: 

                   
____________ (Мехмед Чолаков) 

  
 
Секретар     на      комисията: 

 
________ (Соня Неделчева – Нечева) 


