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VІII – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ  
Комисията прие Докладна записка от Кмета на Община Две могили с вх. № 95/ 

13.03.2020г.,относно:Отчет за изпълнение на Общинската програма за опазване на  
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА 

И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, 
СИГУРНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЖИВОТНОВЪДСТВО И ГОРИ, ЕКОЛОГИЯ И 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ” 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 28 

 

Днес, на 18.02.2022 г. от 10,30часа, в град Две могили, в стаята на Общински съвет 
на Община Две могили, се проведе заседание на постоянната комисия по 
„Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, 
сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология и други дейности”, на което 
присъстваха: 

1. Мехмед Селманов Чолаков – Председател. 
2. Бисер Йорданов Йончев – Секретар. 
3. Христина Димитрова Ефтимова – Член. 
4. Ивайло Димитров Иванов – Член. 
5. Соня Петрова Неделчева – Нечева – Член. 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Разглеждане на Отчет – анализ с вх. № 59/17.02.2022 г. на Началник на РУ – 

Две могили, относно: Дейността на РУ – Две могили през 2021 г. 
2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 26/27.01.2022 

г., относно: Годишен отчет на кмета за изпълнение на Програмата за 
управление на Община Две могили за мандат 2019 – 2023 г. за 2021 г. 
 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 54/16.02.2022 
г., относно: Предварително определяне на отделите и подотделите, които 
да бъдат включени в годишен план за ползванията на дървесина от горски 
територии, собственост на Община Две могили за 2022 г. 
 

4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 55/16.02.2022 
г., относно: Предварително съгласие по чл. 25, ал. 5 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи за учредяване право на 
прокарване по чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията през 
имот с идентификатор 20184.142.370 по КККР на гр. Две могили, обл. 
Русе с НТП – „Пасище“. 

 
5. Разглеждане на Доклад от Божидар Борисов с вх. № 56/16.02.2022 г., 

относно: Решение за предоставяне на пасища, мери и ливади от 
Общинския поземлен фонд (ОПФ), 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 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за 
стопанската 2022/2023 година. 

По първа точка от дневния ред докладваМехмед Чолаков:  
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Колеги, постъпил е Отчет – анализ с вх. № 59/17.02.2022 г. на Началник на РУ – Две 
могили, относно: Дейността на РУ – Две могили през 2021 г.Отчетът е много подробен и 
от него става ясно, че сме община със сравнително ниска престъпност. Това се дължи на 
добрата работа на служителите на РУ Две могили, за което ние трябва да ги поздравим. 
Прави впечатление също и високият процент на разкриване на престъпленията – 96%. 
Освен всичко това не трябва да забравяме, че през изминалата година полицията беше 
ангажирана и с КОВИД мерките, с които се справи въпреки недостатъчния състав. Ако 
нямате въпроси предлагам да приемем отчета. 
Комисията прие  : „За“ – 5 /пет/ гласа, „Против“ – 0 /нула/ гласа, „Въздържал се“ – 0 /нула/ 
гласа. 

По втора точка от дневния ред докладваМехмед Чолаков:  
Постъпила е  Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 26/27.01.2022 г., относно: 
Годишен отчет на кмета за изпълнение на Програмата за управление на Община Две 
могили за мандат 2019 – 2023 г. за 2021 г. ДЗ се разглежда във всички комисии и 
предполагам, че вече сте коментирали Отчета. Ръководството на Община Две могили е 
направило подробен отчет на всички завършени и в процес на завършване обекти, на 
всички програми, в които е участвала общината. Всичко това се е осъществило и с 
участието на общинските съветници, с взетите от нас решения. Имате ли въпроси? Не. Да 
гласуваме. 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 26/27.01.2022 г., относно: 
Годишен отчет на кмета за изпълнение на Програмата за управление на Община Две 
могили за мандат 2019 – 2023 г. за 2021 г.: „За“ – 5 /пет/ гласа, „Против“ – 0 /нула/ гласа, 
„Въздържал се“ – 0 /нула/ гласа. 

По трета точка от дневния ред докладваМехмед Чолаков:  
Колеги, постъпила е Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 54/16.02.2022 г., 
относно: Предварително определяне на отделите и подотделите, които да бъдат включени 
в годишен план за ползванията на дървесина от горски територии, собственост на Община 
Две могили за 2022 г. Ежегодно приемаме, кои от горските територии са определени за 
сеч и добив на дървесина. Виждате, че имотите са малко на брой, а не са и толкова големи 
по размер. Имате ли въпроси? 
Христина Ефтимова: Аз съм притеснена от факта, че са определени за сеч площи с черен 
бор в землището на Две могили. Предполагам, че това е боровата горичка по пътя към с. 
Пепелина. 
Мехмед Чолаков: По принцип в боровите насъждения се прави санитарна сеч, те не се 
изсичат напълно. Знаете, че има много болни дървета, а също и много нападали точно в 
тази горичка. Не мисля, че има повод за притеснение. 
Бисер Йончев: Аз ще се въздържа по ДЗ, тъй като виждам, че има акация за сеч в 
землището на с. Батишница. Честно казано не мога да се сетя къде точно е тази гора. 
Миналата година се извърши сеч в нашето землище и не мога да ви опиша колко усилия и 
разходи ми струва да оправя коловозите, които бяха останали от камионите на 
дърводобивната фирма. Не се съобразяват с времето, минават през нивите, не почистват 
от клони и т.н. 
Соня Неделчева – Нечева: Според мен проблема не е в сечта на акацията, а в последващия 
контрол. Аз мисля, че горичката от черен бор в Двемогили трябва да отпадне от плана. 
Това е парк, който миже да се възстанови, да се изградят беседки, екопътека и т.н. 
Общинското ръководство трябва да помисли повече над това. 
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Мемед Чолаков: Това не пречи да бъдат премахнати падналите и болните дървета. 
 Соня Неделчева-Нечева: За да няма недоразумения ви предлагам да разделим акацията от 
черният бор и решението да придобие следния вид: точка едно остава в същия вид, а в 
таблицата под т.1 да останат само площите с акация; т.2 да стане т.3, а в т.2 да създадем 
нов текст: «Дава съгласие да се извърши санитарна сеч и добив на дървесина в следните 
общински имоти, които да бъдат включени в годишния план за ползване на дървесина от 
горски територии, собственост на община Две могили за 2022г., както следва» и в таблица 
под т.2 да бъдат описани имотите с черен бор. 
Мехмед Чолаков: Ако всички сте съгласни нека да гласуваме докладната с така 
предложените промени. 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 54/16.02.2022 г., относно: 
Предварително определяне на отделите и подотделите, които да бъдат включени в 
годишен план за ползванията на дървесина от горски територии, собственост на Община 
Две могили за 2022 г.: „За“ –4/четири/ гласа, „Против“ – 0 /нула/ гласа, „Въздържал се“ – 1 
/един/ гласа. 

По четвърта точка от дневния ред докладваМехмед Чолаков:  
Колеги, постъпила е Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 55/16.02.2022 г., 
относно: Предварително съгласие по чл. 25, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи за учредяване право на прокарване по чл. 193, ал. 4 от Закона за 
устройство на територията през имот с идентификатор 20184.142.370 по КККР на гр. Две 
могили, обл. Русе с НТП – „Пасище“ . Ако няма въпроси да гласуваме. 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с с вх. № 55/16.02.2022 г., 
относно: Предварително съгласие по чл. 25, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи за учредяване право на прокарване по чл. 193, ал. 4 от Закона за 
устройство на територията през имот с идентификатор 20184.142.370 по КККР на гр. Две 
могили, обл. Русе с НТП – „Пасище“: „За“ – 5 /пет/ гласа, „Против“ – 0 /нула/ гласа, 
„Въздържал се“ – 0 /нула/ гласа. 

По пета точка от дневния ред докладваМехмед Чолаков:  
Постъпила е Доклад от Божидар Борисов с вх. № 56/16.02.2022 г., относно: Решение за 
предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд (ОПФ), 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 Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2022/2023 
година. Не виждам нищо ново в ДЗ, всяка година вземаме решение за отдаване на 
свободните пасища.Имате ли въпроси? Ако не – да гласуваме. 
Комисията прие Доклад от Божидар Борисов с вх. № 56/16.02.2022 г., относно: Решение за 
предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд (ОПФ), 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 Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2022/2023 
година: „За“ – 5 /пет/ гласа, „Против“ – 0 /нула/ гласа, „Въздържал се“ – 0 /нула/ гласа. 
 
  
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11,30часа.   

Подписали протокола: 
 
 
 



 4
 

1. …………………......  2. …………………......... 3. ………………......….. 
               (Мехмед С. Чолаков)                          (Бисер Й. Йончев)          (Христина Д. Ефтимова) 

 
 

4. ………………….......  5. ………………......…   
                          (Ивайло Д. Иванов)    (Соня П. Неделчева – Нечева)  

 
 

 
 
 

Председател на комисията: 
        

 

                                                                            _________ (Мехмед Чолаков) 
 
 
 
 

Секретар   на   комисията: 
        

 

___________ (Бисер Йончев) 
 


