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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  
№ 18 

 

Днес, на 23.01.2013 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 вх.№ 15/ 15.01.2013г. на Кмета на Община Две могили, 

относно «план 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 2012 - 2014». 

2. Разглеждане на Докладна записка вх.№ 21/ 18.01.2013г. на Кмета на Община Две могили, 

относно «Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Две могили за 

2011 – 2015 година за 2012 година». 

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 вх.№ 15/ 15.01.2013г. на Кмета на Община Две могили, 

относно «План 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 2012 - 2014». 

2. Разглеждане на Докладна записка вх.№ 21/ 18.01.2013г. на Кмета на Община Две могили, 

относно «Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Две могили за 

2011 – 2015 година за 2012 година». 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с Докладна записка: Постъпила е Докладна записка вх.№ 15/ 15.01.2013г. 

на Кмета на Община Две могили, относно «План 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 2012 - 2014». Всички сте се запознали с Плана за действие, който е съобразен с 

Националната и Областната стратегия за интегриране на ромите. Мисля, че плана е написан 

много подробно и е обхванал всички сфери на социалния живот. В разработването му са 
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взели участие и всички институции и отдели в Община Две могили, в чиито приоритет 

интеграцията на ромите. Тук е и г-жа Хюлия Севдалиева – гл. Специалист «ЕТИМ», на която 

може да зададете вашите въпроси. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Хюлия Севдалиева: Искам само да ви помоля при приемане на решението да 

направите две промени по плана, които са по изискване на областна администрация : „2012 – 

2014” навсякъде в плана да бъде променена на „2013 – 2014” и в табличната част на плана 

колона „очаквани резултати” да бъде променена на „индикатори” 

2. Христина Ефтимова: Освен тези две промени искам да ви обърна внимание на на 

таблиците в римско едно – „ Анализ на ситуацията в общината”, това което направи 

впечатление на колегите ви в другите комисии: в първата таблица е броя на населението по 

постоянен адрес, а във втората – този по настоящ, за това се получава разлика от около 1000 

души. 

3. Соня Неделчева – Нечева: Според мен плана е написан много подробно, въпреки че 

в Приоритет „Образование” в текста за „Извън класни дейности /СИП, олимпиади, 

състезания, екскурзии, ученически игри и др.” не става ясно каква е целта на тези ученически 

състезания и как ще бъдат обхванати по-голям брой ученици от ромски произход. Предлагам 

плана да бъде приет. 

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

„въздържал се”. 

По втора точка от дневния ред докладва Председателя на комисията:  

Следващата докладна, която нашата комиси трябва да разгледа, е  „Годишен отчет за 

изпалнението на Програмата за управление на Община Две могили за мандата 2011-2015 за 

2012 година”. Всички сте запознати с текста на докладната. Моля, за вашето мнение. 

В разискванията по втора точка от дневния ред участие взеха: 
1. Христина Ефтимова: Колеги, тъй като докладната се разглежда във всички 

комисии, вие трабва да вземете отношение по „Цел II – подобряване условията за бизнес, 

повишаване конкурентноспособността на местната икономика, намаляване на 

безработицата”. Пред мен е „Програмата за управление”, която сме прели в предходната 

година, така че ще ви зачета включените в нея приоритети за 2012 година. По „Приоритет 1 – 

подобряване на селскостопанската инфраструктура и оптимизиране на селскостопанското 

производство в общината” е включено за 2012г. единствено „ Създаване на условия за 

развитие на пчеларство и биопчеларство”. 

2. Мехмед Чолаков: По приоритет 1 Кметът на Община Две могили е отчел три 

проекта, по които се е работило през 2012г., но все още не са финализирани: 

„Продълбочаване и прочистване на коритото на река Бъзовска, компрометирано то вредното 

въздействие на водите в участъка на с. Бъзовец”, „Интегриран воден цикъл на гр. Две могили 

– изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, реконструкция и разширение на 

водопроводна и канализационна мрежа” и „Закупуване на оборудване за противопожарни 

депа в гр. Две могили, с. Баниска и с. Кацелово, Община Две могили”. Както се вижда тези 

проекти ги няма в програмата, но по тях се е работило и е правилно да бъдат в отчета на г – н 

Христов. 

3. Соня Неделчева – Нечева: Според мен целият отчет е написан „през пръсти”, но 

ще се огранича с коментара по частта, която се обсъжда в нашата комисия. И тъй като г – н 

Христов присъства на заседанията на другите комисии нека да го поканим да уважи и 

нашето. 

Кметът на Община Две могили беше поканен на заседанието на комисията. 

4. Христина Ефтимова: Г–н Христов, Комисията по „Предотвратяване и разкриване 

конфликти на интереси и други дейности” разглеждат Вашият отчет в част Цел II, която е от 

тяхната компетентност. Моля, колеги за вашето мнение. 

5. Соня Неделчева – Нечева: Г – н Христов, изказвам моето мнение,че отчетът Ви е 

написан много повърхностно и … 

6. Николай Христов: Не съм съгласен с Вашето мнение, г – жо Нечева. 

7. … и мен лично ме обижда, като общински съветник, така поднесената информация. 

Тъй като това е отчет по Вашата Програма за управление, в комисията направихме 
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съпоставка между тях. Съгласни сме с отчетените проекти, по които сте работили, но не са 

заложени в програмата и ще допълним отчета Ви, като отбележим, че през изтеклата 2012 

година са създадени условия за развитие на пчеларството и биопчеларството в общината. 

Общински съвет е приел докладни записки внесени от Вас за приоритетно отдаване под наем 

на имоти общинска собственост за целите на програма „Пчеларство”. Моят въпрос към Вас 

е: какво се прави по включените в Програмата Ви два проекта по Приоритет 2, а именно 

„Изработване на маркетингова стратегия за развитие на туризма” и „Разработване на 

туристически продукт между общините Иваново, Две могили, Борово, Бяла и Опака”. 

8. Христина Ефтимова: Г – н Христов, не съм запозната с този туристически 

продукт. Бихте ли ни запознали какво включва той. 

9. Николай Христов: Това е програма за развитие на туризма, другите общини вече 

работят по тях, но аз несмятам на този етап да се включваме. Ще видим на есен, след 

изборите. 

10. Соня Неделчева – Нечева: След кои избори г – н Христов? 

11. Николай Христов: След парламентарните г – жо Нечева. В момента тези две 

програми не са ми приоритетни. По късно може да помислим, но на този етап не. 

12. Соня Неделчева – Нечева: Не виждам каква е връзката между парламентарните 

избори и приоритетите в развитието на община Две могили. След като всички останали 

общини работят по проекти за развитието на туризма в района е добре и община Две могили 

да бъде включена в туристическата дистинация, още повече, че на теритарията й има 

забележителности като пещера „Орлова чука”, манастира в с. Каран върбовка… 

13. Мехмед Чолаков: Според мен отчетът е пълен, той се поднася за информация на 

общинските съветници и обществеността, а в правото на Кмета на Община Две могили е да 

подрежда приоритетите, по които ще се развива общината па време на неговия мандат. 

Предлагам да гласуваме така предложената ни докладна записка. 

Комисията прие Докладната записка с : 4 /четири/ гласа - „за”; 0 /нула/ гласа -  
„против” ; 1 /един/ - „въздържал се”. 

 

След приключване на разискванията, коомисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Докладна записка вх.№ 15/ 15.01.2013г. на 

Кмета на Община Две могили, относно «План 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 2012 - 2014».  

2. Комисията приема с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „Въздържал се” 
приема Докладна записка вх.№ 21/18.01.2013 г. на Кмета на Община Две могили, относно 

«Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Две могили за 

2011 – 2015 година за 2012 година». 

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) 


