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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  
№ 50 

 

Днес, 18.03.2015 г., от 10.00 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.№71/ 20.02.2015г. на Кмета на Община Две 

могили, относно „Определяне размера на цена за учредено вещно право на ползване върху 
общински имот в землището на село Могилино“. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх.№77/ 24.02.2015г. на Кмета на Община Две 
могили, относно „Продажба на „Друга селскостопанска територия“ – частна общинска 
собственост в землището на с. Кацелово“. 

3. Разглеждане на Докладна записка с вх.№79/ 26.02.2015г. на Кмета на Община Две 
могили, относно „Отчет за 2014г., относно изпълнение на Общинската стратегия и Програма за 
управление на отпадъците, като неразделна част от нея“. 

4. Разглеждане на Докладна записка с вх.№87/03.03.2015г. на Кмета на Община Две 
могили, относно „Отдаване под наем на общински „Рибарник“ имот №000242 в землището на 
с.Кацелово, община Две могили“. 

5. Разглеждане на Докладна записка с вх.№93/13.03.2015г. на Кмета на Община Две 
могили, относно „Предоставяне на проектирани в плана за земеразделяне полски пътища, 
попадащи в масиви за ползване по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, обн.ДВ,бр.14 от 20.02.2015г.“. 

6. Разглеждане на Докладна записка с вх.№94/13.03.2015г. на Кмета на Община Две 
могили, относно „Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за устройване 
на постоянен пчелин“. 

7. Разглеждане на Докладна записка с вх.№95/13.03.2015г. на Кмета на Община Две 
могили, относно „Разрешение за предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен 
фонд, находящи се на територията на община Две могили за общо и индивидуално ползване на 
земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл.37и и чл.37о от ЗСПЗЗ“. 

8. Разглеждане на Докладна записка с вх.№107/ 16.03.2015г. на Кмета на Община Две 
могили, относно „Избор на лице за осъществяване дейностите по управлението на горските 
територии-общинска собственост“. 

9. Разглеждане на Докладна записка с вх.№108/ 16.03.2015г. на Кмета на Община Две 
могили, относно „Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на 
земеделска земя, стопанисвана по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ в землищата на с. Баниска, с. Бъзовец, с. 
Кацелово, с. Чилнов и с. Помен Община Две могили“. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с Докладна записка с вх. № 71/20.02.2015 г. на Кмета на Община Две могили, 
относно „Определяне размера на цена за учредено вещно право на ползване върху общински 
имот в землището на село Могилино“: Колеги на предходно заседание на ОС ние дадохме 
съглесие за смяната на НТП на 60 дка пасище в „Друга селскостопанска територия“ по молба на 
фирмата, сключила договор за концесия с държавата за добив на строитени материали-варовици. 
Трябва да определим наемната цена на този терен, на който ще бъде ползван за складиране на 
материалите, паркиране на машините и т.н. Предложената в решението цена е 900 лева годишно, 
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но не можах да разбера всяка година ли ще се сключва договор с фирмата или ще е за 35 години, 
защото в решението не е записано. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Йорданка Тодорова: Тази Докладна записка беше разгледана от първа комисия и 

съветниците предложиха цена от 1500 лева. Сумата е годишна за срока на концесията – 35 години. 
2. Христина Ефтимова: Аз не съм съгласна, след 35 години тези 900 лева могат да бъдат 9 

лева. Трябва договорът да се сключва всяка година или в решението да бъде записано, че ежегодно 
сумата се индексира. 

3. Йорданка Тодорова: Г- жо Ефтимова, във всеки договор има клауза за индексиране на 
наемите, но вие имате право да предложите по-висока сума. 

4. Христина Ефтимова: Не съм убедена, моля да ни донесете един договор, за да видим 
как е заложено индексирането на цените. 

5. Йорданка Тодорова: Ето договор, и тук е отбелязано как се променя цената. 
6. Христина Ефтимова: В договора е записано, че е по-скоро пожелателно да бъде 

увеличена. Аз не съм съгласна решението да бъде изписано по този начин. Предлагам да бъде 
следното: Ежегодно Общински съвет взема решение относно наемната цена, като кмета сключва 
анекс към договора за учередено вещно право. 

7. Николай Христов: Да запишем в т.2: при анексиране всяка година с промяна на 
инфлационния индекс.  

8. Мехмед Чолаков: Аз подкрепям Комисията по бюджет и финанси за цена от 1500 лева 
и ежегодно анексиране. 

9. Теодор Андреев: Съгласен съм с г-н Чолаков. 
Комисията приема Докладната записка с 6 /шест/ гласа „за“ със следните допълнения 

и изменения: в т.2 от Решението допълва: „при анексиране на договора всяка година с 
промяна на инфлационния индекс“ и променя размера на цената от 900 /деветстотин / лева 
на 1500 /хиляда и петстотин/лева. 

По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Колеги, запознати сте с 
докладната, накратко става въпрос за продажба на 120кв.м. земеделска земя в с. Кацелово за 
сумата от 4000 лева. Моля, за вашите становища. 

1. Христина Ефтимова: Аз имам два въпроса към г-жа Й. Тодорова: първият е за каква 
продажба става въпрос и вторият – има ли в този имот или в близост до него естествен 
водоизточник, тъй като имам такива сведения. 

2. Йорданка Тодорова: Интересът към този имот е проявен от МТел, те имат там 
изградено съоръжение и имат желание да закупят земята, а дали има водоизточник не съм 
запозната. 

3. Стоян Гецов: Не, няма. Има селска чешма, но тя е по-дълеко, долу в ниското. 
4. Мехмед Чолаков: Ако нямате други въпроси да гласуваме докладната. 
По трета точка от дневния ред докладва Председателя на Комисията: Постъпила е 

Докладна записка с вх.№79/ 26.02.2015г. на Кмета на Община Две могили, относно „Отчет за 
2014г., относно изпълнение на Общинската стратегия и Програма за управление на отпадъците, 
като неразделна част от нея“, написана е много подробно и аз нямам въпроси. Моля, за вашите 
становища. 

1. Христина Ефтимова: Аз имам въпрос към Кмета: Кога за последно е правено 
почистване на р. Черни лом и до къде стигна въпроса с депото в гр.Бяла? 

2. Николай Христов: Вече пет години не е правено почистване и продълбочаване на р. 
Черни лом, също на другите реки в община Две могили. Въпросът е много сериозен и аз съм 
провел разговор с Областният управител, тъй като знаете, че за почистването на въпросните речни 
корита отговарят напоителни системи и гражданска защита. Областният управител е взел 
присърце нещата и е съставил комисия, която в близките дни ще обходи всички водоизточници на 
територията на област Русе и ще предприеме необходимите действия по почистването им. 

3. Христина Ефтимова: При с.Пепелина и с. Широково състоянието е направо плачевно – 
пластмасови ботилки, паднали дървета, драки и други. Предлагам да направим едно събиране за 
почистването на реката при с. Пепелина. 

4. Стоян Гецов: Така е. Аз постоянно пътувам покрай тези села и в действителност е 
много замърсено. 

5. Николай Христов: Разбирам, но със собсвени сили действително можем само да 
почистим от отпадъците. Във връзка с регионалното депо вчера пристигна писмо, с което смятам 
да запозная всички съветници на сесията, с което кмета на Община Бяла ни уведомява, че оттегля 
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заповедта си за избор на изпълнител и фирмата, която обжалваше процедурата, ще сключи 
договор за изпълнител по изграждането на депото. Фирмата е Борово Еко, ако не бъркам. 

6. Мехмед Чолаков: да приключваме разискванията и да гласуваме. 
По четвърта точка от дневния ред Мехмед Чолаков запозна присъстващите с 

докладната записка: Става въпрос за отдаване под наем на рибарник в с. Кацелово, тъй като 
договорът на същия е изтекъл и това налага вземане на решение за понататъшното му ползване. 
Виждате, че нашите предложения за за отдаване на общинските имоти чрез конкурс са уважени от 
страна на общинска администрация, от което аз лично съм много доволен. 

1. Стоян Гецов: Аз също, по този начин даваме предимство на жителите в нашата община. 
2. Мехмед Чолаков: Колеги, ако нямате въпроси, моля да гласуваме. 
Мехмед Чолаков: Пристъпваме към следваща точка от дневния ред, а именно 

разглеждане на докладната за ползване на земеделските пътища. Настъпилите промени в ЗСПЗЗ 
налагат да вземем решение за отдаване за ползване на проектните пътища, които земеделските 
стопани ползват. Цената е регламентилана от ОД“Земеделие“ Русе и представлява средното 
рентно плащане за всяко землище. Имате думата. 

1. Николай Христов: Искам да ви обърна внимание, че срокът за сключване на 
договорите със земеделските производители е до 15.04.15г. а също и, че в бюджета ще влязат 
около 82 000 – 83 000 лева. 

2. Мехмед Чолаков: Ние всички разбираме, че трябва да се платят пътищата щом закона 
го изисква, но има и много противоречия – земеделските производители очертават площите си по 
ортофото карти, на които проектните пътища не са нанесени, те не работят по кадастралните 
карти. Да се надяваме, че това ще бъде отстранено за следващата година, но сега е така. 

3. Радослав Радев: И аз имах съмнения, но след направени проверки се убедих, че в 
действителност тези проектни пътища се обработват от ЗП, пък и след като е излязъл закона редно 
е всеки да заплати за тях. 

4. Соня Неделчева-Нечева: Не съм убедена в законността на сроковете,които ни се 
налагат. Знаете, че съгласно ЗСПЗЗ земеделските производители декларират площите си до месец 
юли на предходната стопанска година, до края на месец август сключват споразумения по чл.37в 
от ЗСПЗЗ, до края на месец септември – заплащат площите, за които нямат правни основания, а 
ОД“Земеделие“ Русе съставя протокол за споразуменията. Проектните пътищата са част от тези 
споразумения. Не съм убедена, че е правилно при започнала стопанска година да се прилагат 
промените на ЗСПЗЗ, които са обнародвани на 20.02.15г. Мисля, че е по-правилно промените в 
закона да бъдат приложени със започването на новата стопанска година, а именно 2015/2016г. За 
това ще се въздържа при гласуването. 

Комисията приема с 5 /пет/ гласа „за“ и 1/един/ „въздържал се“ докладната записка. 
Мехмед Чолаков: По следващата точка от дневния ред Докладна записка с 

вх.№94/13.03.2015г. на Кмета на Община Две могили, относно „Учредяване право на ползване 
върху имот общинска собственост за устройване на постоянен пчелин“ имате ли въпроси 
становища? Ако няма моля да я гласуваме. 

По седма точка от дневния ред докладва Председателя на Комисията: Колеги, тъй като 
г-жа Нечева е най-добре запозната с докладната за пасищата и мерите, а също и със промените в 
ЗСПЗЗ, предлагам да и се доверим и приемем предложенията, ако има такива.  

1. Христина Ефтимова: Съгласна съм.  
2. Соня Неделчева – Нечева:Колеги на 20.02.2015г. бяха обнародвани промените в 

ЗСПЗЗ, с които е дадено предимство на регистрираните ЗП, отглеждащи пасищни животни, при 
наемането на общинските пасища и мери. Като цяло докладнта е коректно написана,тъй като в 
продължение на седмици я обсъждахме с Нейхан Назиф и животновъди от общината, и е 
съобразена с промените в ЗСПЗЗ. Остана единствено въпроса със сдружението в гр.Две могили, 
което няма собствен животновъден обект и по новите изисквания няма да може да участва по 
схемите за подпомагане, но сдружението е съгласно да плаща наем за общо ползване определен в 
наша наредба. Ще ви зачета промените, които предлагам по докладната /те са съгласувани и с 
Нейхан Назиф/:  

По точка осма от дневния ред Мехмед Чолаков запозна Комисията с докладната 
записка. Нямаше разисквания и тя беше приета с 6/шест/ гласа „за“. 

По последната точка от дневния ред Мехмед Чолаков запозна присъстващите с 
Докладна записка с вх.№108/16.03.2015г. на Кмета на Община Две могили, относно 
„Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя, 
стопанисвана по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ в землищата на с. Баниска, с. Бъзовец, с. Кацелово, 
с. Чилнов и с. Помен Община Две могили“: Мехмед Чолаков: Колеги, докладната е пред вас. 
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Към тези необработваеми площи са проявили интерес три фирми, като целта е засаждането на 
бързорастящи дървесни видове. Предложено ни е да бъдат отдадени под аренда за 25 години чрез 
конкурс. Моля, за вашите становища. 

1. Соня Неделчева-Нечева: Изцяло съм против така представената докладна записка. 
Условията на конкурса, свързани сас засаждането на дървесни видове и опита в управлението на 
същите, са дискриминиращи и насочващи към изборо на подалите заявленията фирми. Винаги при 
съставяне на конкурсните изисквания сме държали да бъде заложено изискването кандидатите да 
са с адрес на територията на общината като предимство. Това не е изпълнено. Нашата комисия 
беше предложила на г – н Кмета на Две могили  да предложи тези и други изоставени имоти на ЗП 
от общината,като организира среща и приеме техните предложения. Знаете, че с промените в 
ЗСПЗЗ, тези имоти могат да се наемат без търг. На следващо място посочените в Приложение 1 
имоти са изоставени ниви, следователно ние трябва да сме наясно дали не са годни за обработване 
преди да ги отдадем за залесяване. И на последно място относно имотите в с. Баниска – има 
доказани, но ненанесени в кадастъра частни имоти, които има опасност да отдадем като 
общински. Хората в селото негодуват още от заседанието, в което приехме Програмата за 
управление на общинската собственост. 

2. Радослав Радев: Напълно съм съгласен с г-жа Нечева. Искам да допълня,че имотите в с. 
Баниска изобщо не са за залесяване. Ние, като общински съветници, трябва да помислим добре как 
да повишим стандарта на хората в ншата община, как да създадем възможности за дребните 
земеделци и животновъди и наличието на свободни имоти общинска собственост са една добра 
база за това. Аз например може би ще направя едно такова предложение за оземляване на 
безимотните в нашето село. Говорил съм много от ромското население и те са готови да наемат и 
обработват тези изоставени лозя, ако общината им ги даде. Така хем ще се прехранват, ще си 
гледат и животни, хем ще ограничим и кражбите. Не виждам смисъл да отдаваме общинската 
собственост на такива големи фирми, които ще дойдат, уж ще залесят, ще източат европейските 
фондове и 25 годни тази земя ще бучи в тръни и храсти. 

3. Стоян Гецов: Аз не съм съгласен докладната да се отхвърля. Дайте да променим 
решението, да отпаднат имотите за които се съмнявате, но да я приемем. Защото за кацеловските 
ниви има интерес едно момче от село, че то си е купило и посадъчния материал вече. Иска да 
прави овощна градина. 

4. Мехмед Чолаков: Съгласен съм с г-н Гецов. Уверявам ви, че имотите в с.Помен са 
захрастени и под голям наклон, което ги прави необработваеми. Предлагам ви да махнем от 
условията на конкурса изискването за трайни насъждения, да добавим условие и точки за адресна 
регистрация на територията на общината. Също така да отпаднат от приложение 1 имотите в с. 
Баниска. Който е съгласен с това предложение моля да гласува: 6 /шест/ гласа „за“. 

 

След приключване на разискванията, коомисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка с 
вх.№71/20.02.2015г. на Кмета на Община Две могили, относно „Определяне размера на 
цена за учредено вещно право на ползване върху общински имот в землището на село 
Могилино“ и предлага на Общински съвет в т. 2 от решението да се допълни с текста:  
„при анексиране на договора всяка година с промяна на инфлационния индекс“ и променя 
размера на цената от 900 /деветстотин / лева на 1 500 /хиляда и петстотин/лева. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка с вх.№77/ 
24.02.2015г. на Кмета на Община Две могили, относно „Продажба на „Друга 
селскостопанска територия“ – частна общинска собственост в землището на с. Кацелово“. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка с вх.№79/ 
26.02.2015г. на Кмета на Община Две могили, относно „Отчет за 2014г., относно 
изпълнение на Общинската стратегия и Програма за управление на отпадъците, като 
неразделна част от нея“. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” и 1 (един) глас „Въздържал се” приема 
Докладна записка с вх. № 87/03.03.2015 г. на Кмета на Община Две могили, относно 
„Отдаване под наем на общински „Рибарник“ имот №000242 в землището на с.Кацелово, 
община Две могили“. 



 5
5. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка с 

вх.№93/13.03.2015г. на Кмета на Община Две могили, относно „Предоставяне на 
проектирани в плана за земеразделяне полски пътища, попадащи в масиви за ползване по 
реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, обн.ДВ,бр.14 от 20.02.2015г.“. 

6. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка с 
вх.№94/13.03.2015г. на Кмета на Община Две могили, относно „Учредяване право на 
ползване върху имот общинска собственост за устройване на постоянен пчелин“. 

7. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка с 
вх.№95/13.03.2015г. на Кмета на Община Две могили, относно „Разрешение за 
предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, находящи се на 
територията на община Две могили за общо и индивидуално ползване на земеделски 
стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл.37и и чл.37о от ЗСПЗЗ“. 

8. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка с вх.№107/ 
16.03.2015г. на Кмета на Община Две могили, относно „Избор на лице за осъществяване 
дейностите по управлението на горските територии-общинска собственост“. 

9. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка с вх.№108/ 
16.03.2015г. на Кмета на Община Две могили, относно „Провеждане на публично 
оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя, стопанисвана по реда на 
чл.19 от ЗСПЗЗ в землищата на с. Баниска, с. Бъзовец, с. Кацелово, с. Чилнов и с. Помен 
Община Две могили“. 

 

Поради изчерпване на дневни ред заседанието беше закрито в 14.00 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) 


