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VІII – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
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  
№ 3 

 

Днес, на 21.02.2020 г. от 09,00 часа, в град Две могили, в конферентната зала 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. Отчет – анализ с вх. № 80/19.02.2020 г. на Началник на РУ – Две могили, относно: 

Дейността на РУ – Две могили през 2019 г.  
2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 34/30.01.2020 г., относно: Приемане на 

Отчет на Програмата за управление на Община Две могили за мандат 2015-2019 г. 
3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 39/07.02.2020 г., относно: Приемане 

Програма за управление на Община Две могили за мандат 2019-2023 г. 
4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 46/12.02.2020 г., относно: Приемане на 

годишен доклад за дейността по подобряване на безопасността на движението по 
пътищата в Община Две могили за 2019 г. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 47/12.02.2020 г., относно: Приемане на 
Програма за подобряване безопасността на движението по пътищата на територията на 
Община Две могили за 2020 година и приложените към нея Мерки за предпазване на 
служителите от наранявания или загуба на живот в резултат на пътнотранспортно 
произшествие по време на работа в Община Две могили. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 70/17.02.2020 г., относно: Даване на 
предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот – публична 
общинска собственост (пасище, мера), за разширяване на мюсюлмански гробищен парк в 
село Баниска. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 72/17.02.2020 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 
2020/2021 година. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 75/18.02.2020 г., относно: Изразяване на 
предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план – Парцеларен План 
за обект – Автомагистрала „ Русе – Велико Търново“, участъци „Русе-Бяла“ и обход на 
гр. Бяла от км 0+400 до км 76+200, с който се засягат поземлени имоти – собственост на 
Община Две могили. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 76/18.02.2020 г., относно: Изразяване на 
предварително съгласие за засягане на общински имоти за изграждането на обект – 
Автомагистрала „ Русе – Велико Търново“, участъци „Русе-Бяла“ и обход на гр. Бяла от 
км 0+400 до км 76+200. 

По първа точка от дневния ред докладваМехмед Чолаков: Всяка година постъпва Отчет – 
анализ на Началник на РУ – Две могили, относно: Дейността на РУ – Две могили. 

РУ – Две могили при ОДМВР - Русе осъществява ред, сигурност и спокойствие на жителите на 
територията на 25 населени места, административно и териториално обособени в две общини – Община – 
Две могили и Община – Иваново с обща територия от 841.19 кв.км.  

През 2019 г. усилията на служителите от РУ – Две могили беше насочена основно към повишаване 
ефективността в противодействието и превенцията на т.нар. „битова престъпност“ и намаляване на 
пътнотранспортния травматизъм. Посочените приоритети се осъществиха чрез осигуряване на солидно 
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присъствие, както в т.нар. малки населени места, така и на основните пътни артерии на територията 
обслужвана от РУ – ДМ, с активизиране на административно-наказателната дейност по линия на пътен 
контрол.  

Дейността на РУ през 2019 г. беше насочена и към реализиране на очертаните цели и задачи във 
връзка с овладяването на усложнената епизоотична обстановка в района по отношение на заразното 
заболяване - африканска чума по свинете (АЧС), както и с нормалното провеждане на избори за членове на 
Европейския парламент на 26.05.2019 г. и следващите избори за общински съветници и кметове на 27 
октомври 2019 год. и втори тур на 03 ноември 2019 год.  

Въз основа на анализ на средата за сигурност, усилията на ръководния състав бяха съсредоточени 
към оптимизиране на силите и средствата за повишаване качеството и ефективността в изпълнение на 
служебните задачи в ежедневната дейност на служителите. Системният контрол и методическата помощ 
бяха насочени към стимулиране и изграждане на лична мотивация на служителите.  

През 2019 година в РУ-Две могили са регистрирани общо 109 престъпления – сравнено с 2018 
година техния брой е 124. Общият брой разкрити престъпления е 80 при процент на разкриваемост 73.39 % 
с/у (51.61% за 2018 г, където броя разкрити п-я е 64). От регистрираните 97 към/116 престъпления по 
криминална линия са разкрити 69/60 при процент на разкриваемост 71.13 % с/у (51.72% за 2018 г.). От 
регистрираните 12/8 престъпления по линия “Икономическа” са разкрити 11/4 при процент на 
разкриваемост 91.67 % с/у (50.00% за 2018 г.). 

През годината се е работило по  22 бр. престъпления, останали за работа от 2018 г., срещу (28 за 
2017 г.), с което общия брой ЗМ е 129 с/у (146 за 2018 г.). 

От предоставените статистически данни се констатира, че броят на регистрираните престъпления е 
с 15 по-малко сравнено с 2018 г., а процента на разкриваемост се е увеличил с над 20 пункта – 73,39 % с/у 
(51.61% за 2018 г.).   

През 2019 г. 37бр. от престъпленията са против собствеността или 33.94%. от общия брой 
регистрирани ЗМ. Сравнено със същия период за 2018 г. са 56 бр. или 54,16%. На територията обслужвана 
от РУ-Две могили, традиционно кражбите заемат най – големия дял от извършените престъпления, въпреки, 
че сравнено с предходния период се наблюдава тенденция към намаляване с над 20%.  

Същественото при кражбите на имущество е че се извършват в по-голямата си част от необитаеми 
домове, като предмети на посегателство са ел. уреди, черни и цветни метали, домашен алкохол, зимнина, 
градинска, битова техника и ел. инструменти. Наблюдава се увеличение на кражбите от обществени места, 
като през периода са регистрирани 5бр. кражби от християнски храмове на КИЦ. 

Създадена е организация за засилване полицейското присъствие в малките населени места и 
ежедневно планиране на разстановката на силите и средствата за изпълнение на ППД на територията на РУ 
– Две могили, с конкретно посочени уязвими места, приоритетни участъци за обслужване и установъчни 
пунктове за ефективно противодействие на престъпността.  

През изминалата 2019 г. се забелязва запазване броя на общоопасните престъпления, както и процента 
на разкриваемост. Предприети са редица мерки за ограничаване и намаляване на този вид престъпления. В 
проведените многобройни полицейски операции и мероприятия се включваше целият наличен ресурс на РУ.  

Съществен проблем за РУ – Две могили при профилактиката срещу детската престъпност е 
липсата на Инспектор ДПС. Профилактиката се осъществява доколкото това е възможно от служителите по 
криминална линия, полицейските и младши полицейските инспектори. Независимо от това установените 8 
непълнолетни извършители на престъпления е показател за целенасочената работа на служителите от РУ – 
Две могили в това направление. 

От изложеното дотук в настоящия отчет-анализ е редно да се отчете факта, че въпреки немалкия 
брой заявителски материали през годината, служителите показаха добра мотивация за работа, желание за 
самоусъвършенстване, заинтересованост и отговорност при изпълнение на служебните задължения. 

Предвид спецификата на обслужвания район – 1 град и 24 села патрулно-постова дейност се 
извършва на територията на РУ Две могили от ЕДИН съвместен наряд, включващ служители по ООР и ПК. 
Със заповед са определени патрулните участъци с обособени маршрути и съответно указания за изпълнение 
на патрулно-постова дейност (ППД) по тях. Базирайки се на анализа на по- характерните правонарушения, 
извършени на територията на РУ Две могили за месеца се изготвя разстановка на силите и средствата за 
изпълнение на ППД на обслужваната територия с конкретни патрулни участъци и установъчни пунктове. 

Опазването на обществения ред в отделните населени места се осъществява от Полицейски и 
Младши полицейски инспектори. Основно дейността им е насочена към изпълнение на задачите, залегнати в 
плановете, които произтичат от потребностите на обществото, промените в оперативната обстановка, правна 
дейност и проверка по сигнали на граждани. Освен това при провеждане на полицейски операции се 
сформираха екипи от Полицейски и Младши полицейски инспектори, които съгласно изготвен план 
осъществяват полицейско присъствие в отделни села, определени въз основа анализ на оперативната 
обстановка.  

За отчетния период съставът на охранителна полиция при РУ Две могили изпълняваше поставени 
задачи по 224 бр. (275 бр.) бр. планове за провеждане на СПО. 

По изпълнение на ежедневните си служебни задължения служителите от „Териториялна полиция“ 
(ТП) при РУ Две могили са връчили 632 бр. (692) НП и електронни фишове и 448 бр. (483) призовки. 
Резултатите на служителите от ТП са добри. Във връзка с изпълнение на функциите по ръководство, 
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контрол и отчетност, както и за проверка на цялостната  дейност и оказване на практическа помощ в 
изпълнение на чл. 28, ал. 2 от Инструкция № 8121з-823/05.11.2014 г. за организация на дейността в МВР по 
териториалното обслужване на населението, са изготвени оценки за дейността на държавните служители 
през шестмесечните периоди на 2019 г., като на всички е поставена оценка Добър (4). 

Служителите по ООР са реагирали през 2019 г. на 481 сигнала (530 бр.), като от тях за нарушения 
на обществения ред – 5 (5 бр.), за извършени престъпления – 29 (44 бр.), нарушения на нощната тишина – 43 
(38 бр.), за домашно насилие 1 (0 бр.), за нарушение наредбите на общините 0 (2 бр.)  и други сигнали – 403 
(441 бр.).  

Статистиката за пътнотранспортната аварийност е както следва:  

В по-голямата си част причина за тежки ПТП са нарушенията на изискванията на ЗДвП допуснати 
от водачите на МПС. По тяхна вина са станали 69 ПТП с 46 ранени граждани и 3 убити. Поради друга 
причина 14 ПТП с 4 ранени, като към тях са причислени настъпване на ПТП при управление на МПС след 
употреба на алкохол, като са установени 3 такива случая и ПТП предизвикани от неправоспособни водачи – 
1 случай.  

Най-голям брой от настъпилите ПТП по вид са блъскане в крайпътно съоръжение, в препятствие 
на пътя, стълб, дърво, скат или предпазна ограда, преобръщане извън пътя - 36 ПТП с 32 ранени граждани. 
На следващо място е “сблъскване между МПС”, като са настъпили 19 ПТП с 11 ранени и 3 загинали. Друг 
вид ПТП, включително и блъскане на животни със 7 ранени. 

Служителите от РУ Две могили са констатирали 3623 (2236 за периода през 2018 год.) нарушения 
по ЗДвП, за което са съставили 459 бр. АУАН срещу 681 бр. за периода през 2018 год. С фиш са 
санкционирани 3077 (1211 с електронен фиш) водачи на МПС, срещу 1403 (96 с електронен фиш) за 2018 
год. 

Общо санкционираните водачи на МПС са 3536 водачи, срещу 2084 водачи за 2018 год., като от 
тях за управление на МПС след употреба на алкохол са 13 водачи, срещу 26 водачи за 2018 год., 4 водача са 
управлявали МПС с концентрация на алкохол под 1,2 промила, срещу 11 за 2018 год., а 9 от водачите са 
управлявали МПС с концентрация на алкохол над 1,2 промила, срещу 15 за 2018 год. Установените 
неправоспособни водачи са 30 бр., срещу 46 за 2018 год., а тези без сключена задължителна застраховка 
„Гражданска отговорност” са 71, срещу 68 за 2018 год. 

Прави впечатление нарастването на административно-наказателната дейност през изминалата 
2019 год., но това се дължи на факта, че служителите от териториална полиция осъществяваха контролна 
дейност по ЗДвП след добре планирани СПО в районите си на обслужване, както и установените нарушения 
на скоростните режими с АТСС от страна на младши автоконтрольорите при РУ – Две могили. Въпреки 
ограничения състав с правомощия по ЗДвП, благодарение на добре планираните ежеседмични СПО, 
наказателната дейност, касаеща управлението на МПС след употреба на алкохол и неправоспособни водачи 
(пряко влияещи на пътно-транспортния травматизъм) показва, че е било осигурено присъствие в 
проблемните райони. В по голямата част причината за настъпилите тежки ПТП са нарушенията на 
изискванията на ЗДвП допуснати от водачите на МПС.  

През 2020 г. е необходимо да се предприемат действия по назначаване на служители на всички 
вакантни нива в РУ – Две могили, за да не се допусне претоварване и демотивация.  

През изминалата година служителите от група “Охранителна полиция” – положиха усилия за 
изпълнение на поставените задачи по приоритетите. Изпълнението на един от най-важните от тях - за 
ограничаване на битовата престъпност, чрез ефективно полицейско присъствие беше реализиран, като се 
осъществяваше полицейско присъствие, чрез използване на разнообразни форми за осъществяването му. 

Взаимодействието с местната власт и обществеността бе на добро ниво, като за 2020 г. има въпроси, 
които ще бъдат приоритетно решавани – предимно в организационен аспект и в подпомагане на 
съвместните дейности с местната власт по гарантиране обществения ред и спокойствие на гражданите. 
 Комисията по „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, 
сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология и други дейности” разгледа на свое заседание 
отчета и излезе със становище той да бъде приет. 

По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Отчетът е доста обемист и много 
добре подреден по съдържание, по цели и по приоритети, има направена разбивка по отделните ресори. 

Аз няма да повтарям казаното от г-н Марков, ще кажа само, че през 2017 г. чрез промяна на 
структурата на общинска администрация в Дирекция „Регионално развитие“ отпадна длъжността ст. експерт 
„Земеделие и гори“ и функциите се съвместиха в новата длъжност нач. отдел „Общинска собственост и 
регионално развитие“. 

По отношение на животновъдството, по инициатива на Община Две могили се проведоха редица 
срещи с животновъдите на тема: поддържане на чистотата, хигиената, съхранението и оползотворяването на 
генерираната от животните оборска тор, наемането и поддържането на пасища, задълженията на стопаните, 
регламентирани в Закона за ветеринарномедицинската дейност и др.  

 Всичко ПТП ПТП с пострадали Ранени Убити 
    2018 год. 74 27 45 2 
    2019 год. 83 31 50 3 

     
Разлика  +9 +4 +5 +1 



 4
С цел недопускане на замърсявания по уличните платна, със заповеди на кметовете на населените 

места се регламентираха маршрути за движение на стадата от животни и бяха определиха терени за 
временно съхранение. Неизпълнението на тези заповеди даваше възможност на нарушителите да се съставят 
24 броя актове за административно нарушение и съответно да се налагат глоби. Съставени са 21 броя 
предупредителни протоколи. 

По повод на многото жалби от граждани по отношение на замърсявания на улични платна и 
неприятни миризми, в началото на 2017 г. се направиха промени в Наредба № 3 на Община Две могили, 
касаещи ограничаване на допустимия брой и вид домашни животни, които могат да се отглеждат в 
жилищните територии в чертите на Община Две могили. Тъй като голяма част от стопаните на територията 
на общината трябваше да изведат животните си извън чертите на населените места през мандата се 
направиха постъпки пред Областен управител на Област Русе за безвъзмездно прехвърляне на 
собствеността върху част от бившите стопански дворове – частна държавна в собственост на Община Две 
могили. Намеренията ни бяха след преминаването им в собственост на общината тези терени да бъдат 
предоставени на нуждаещите се животновъди за създаване на семейни ферми. Не по вина на общината, тези 
терени са все още държавна собственост и в момента пустеят. 

През отчетния период се подготви проект за водоснабдяване на „Източната промишлена зона“ на гр. 
Две могили, който в момента е на етап реализиране. С въвеждането в експлоатация на водопровода ще бъдат 
решени проблемите с водоснабдяване на стопанските сгради на животновъдите, арендаторите и 
инвеститорите.  

От началото на 2019 г. активно се работи за решаване на съществуващия проблем в източната 
промишлена зона на гр. Две могили по отношение на отчитането и заплащането на консумираната ел. 
енергия от множество промишлени и селскостопански обекти. 

С реализирането на водопровода и решаване на проблема с електрозахранването в района се очаква 
намиращите се в района свободни терени – общинска собственост да станат по атрактивни и по този начин 
да се създадат условия за бизнеса и да бъдат привлечени нови инвеститори.  

Както във всички общини, така и на територията на Община Две могили основният проблем е 
големият брой безстопанствени кучета. Причината е неспиращото изхвърляне на улицата на домашни 
любимци или новородените им от стопаните. През периода на мандата от 2015 г. до 2019 г. са заловени и 
кастрирани общо 174 броя бездомни кучета, с което общият брой на кастрираните животни от 2007 г. до м. 
декември 2019 г. възлиза на 346 броя. Оказва се, че кастрацията на бездомните животни, като елемент от 
„Общинската програма за установяване на контрола върху кучешката популация на територията на Община 
Две могили“ е недостатъчна мярка за справяне с проблема. Чипирането на домашните любимци е 
задължително, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, но не се извършва от голяма част от 
гражданите. Поради факта, че Община Две могили не разполага със собствен приют, в който да бъдат 
настанявани животните, намеренията през новия мандат са в началото на 2020 г. да се проведе кампания 
сред гражданите за регистрирането на домашните кучета. Кампанията ще бъде организирана от Община Две 
могили и ще включва частно практикуващите ветеринарни лекари, регистрирани на територията на Община 
Две могили и представители на Сдружение „Германо-Българска помощ за животните – клон Русе”. 
Очакванията са, че засиленият контрол от страна на общинска администрация и идентификацията с чип на 
домашните любимци ще подпомогне идентифицирането на собственика при недобронамерено пускане на 
свобода на кучетата и ще даде възможност да бъдат налагани санкции. 

По отношение на организирането и изпълнението на защита на горските територии на Община Две 
могили от пожари, ежегодно се изготвят и одобряват от директора на РДГ – Русе Годишни планове за 
защита на горските територии от пожари собственост на Община Две могили. В изпълнение на същите, 
трикратно в годината се обработват минерализовани ивици около потенциално опасни гори. Дължината на 
обработваните ивици от 3710 м. през 2016 г. е нараснала на 6330 м. през 2019 г. С цел намаляване на 
разходите и увеличаване на качеството на обработка на минерализованите ивици през 2019 г. от Община 
Две могили бяха закупени нов трактор с двойно предаване и дискова брана, която замени неефективния 
плуг. На възлови места в близост да горските територии, собственост на Община Две могили, както и на 
местата за почивка са поставени предупредителни табели с противопожарно съдържание. Ежегодно се 
актуализира личния състав на съществуващото доброволното формирование. 

По отношение на изпълнението на дезинсекционни, дератизационни и дезакаризационни обработки 
през 2018 г. е сменена фирмата изпълнител. През последните две години от мандата освен традиционните 
дезинсекционни, дератизационни мероприятия, които се провеждаха в съществуващите детски градини и 
ясли и социални домове бяха включени значителен брой нови обекти за дезакаризационна обработка 
(против кърлежи и бълхи): Района на пещера „Орлова чука“, Градски стадион, Централен градски парк, 
детски площадки, тревни площи по бул. „България“ и Общински пазар. От 2020 г. ще се извършва два пъти 
годишно дезинфекция на пясъчниците, намиращи се в детските ясли и градини и такива намиращи се в 
паркове. 

Ежегодно се доставят дърва за огрев на общински и обществени учреждения. След въведения в 
началото на мандата контрол по изразходването им, намаляването на топлинните загуби в сградите и 
въвеждането на отоплителни системи с висока ефективност, количествата на консумираната дървесина 
значително намаляха от 832 куб. м. пространствени през 2015 г. до 535 куб. м. пространствени през 2019 г. 
Тенденцията е тези количества през следващия мандат още да намаляват.  
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По отношение на поддръжката на общинската дълготрайна декоративна растителност, през 

отчетния период в почти всички кметства са предоставени моторни триони, клонорези храсторези и косачки. 
Голяма част от потенциално опасните дървета в населените места са отстранени. Редовно се поддържа 
декоративната растителност, чрез периодично кастрене на клони на дървета, подрязване на рози, пръскане 
на чимшири и цветя. През отчетния период Община Две могили е инициирала и оказвала съдействие по 
различни залесителни кампании. На мястото на изсечените тополи в с. Широково с помощта на ученици от 
двете училища в гр. Две могили са залесени 2640 фиданки от топола на площ от 73 дка. Извършено е 
залесяване на фиданки от орехи и липа на входовете на гр. Две могили. 

По трета точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Хубавото е, че разглеждаме 
последователно отчета за изпълнението на програмата за предходния мандат и след това програмата на 
настоящия момент, което нас ни олеснява изключително много като общински съветници. 

Разглеждайки програмата в комисията от представените 12 позиции искахме да видим кое е 
изпълнимо. От 12-те позиции категорично заявявам, че 10-ти позиции са изпълними за срока от 2020 до 
2023 година. Неизпълнимите – разработване на „Дългосрочната енергийна програма на Община Две 
могили”, тъй като обхваща период на изпълнение 2021 – 2027 година. Това, което можем да изпълним по 
кметствата да преминат от едно отопление към друго, ще го направим. В комисията коментирахме, че освен 
преминаването на пелетно отопление, трябва да се залегне и газификацията. Това ще остане за изпълнение 
през следващия мандат. 

Другото, което е – подмяна на водопроводи и изграждане на градска пречиствателна станция за 
отпадни води с канализация в гр. Две могили. Да, имаме готов разработен проект още от предходния и по-
предходния мандат и след като изчистим, това което се коментираше преди малко за корекциите, докато не 
се произнесе съдът, докато не излезе решението и докато не си изчистим там евентуалните задължения, то 
едва тогава ще можем да кандидатстваме отново, но едва ли това ще може да се осъществи през 
предстоящия мандат. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Общинската комисия по 
безопасност на движението по пътищата към Община Две могили е създадена на основание § 1а, ал. 2 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата. Комисията координира и контролира 
проблемите по безопасността на движението по пътищата на територията на общината, изготвя ежегоден 
доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата и приема мерки за нейното 
подобряване. Годишният доклад е изготвен на основание § 1а, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на 
Закона за движението по пътищата. Докладът съдържа изпълнените мероприятия за подобряване 
безопасността на движението в общината през 2019 година. В доклада е записано, че за подобряване 
състоянието на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация, както и състоянието на пътната 
настилка са извършени следните действия: Опреснена е 500 кв. м. от пътната маркировка; Изградени са 4 
броя изкуствени неравности – три в с. Бъзовец и една в с. Батишница; Поставени са 27 броя пътни знаци; 
Изградени са 2 броя изкуствени неравности в с. Баниска по Проект със средства  за общинската пътна 
мрежа. 
 Пътна маркировка аз разбирам това са междуселищните пътища, искам да знам къде точно е 
направено това и колко метра, да не кажем километра, защото по мои изчисления с 1 кв. около 10 м би 
трябвало да има маркировка. 

По пета точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Комисията по „Противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, животновъдство и 
гори, екология и други дейности” разгледа на свое заседание представената ни Програма за подобряване 
безопасността на движението по пътищата на територията на Община Две могили за 2020 година и 
приложените към нея Мерки за предпазване на служителите от наранявания или загуба на живот в резултат 
на пътнотранспортно произшествие по време на работа в Община Две могили и излезе със становище тя да 
бъде приета във вида, в който ни се предлага. 

По шеста точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: В Деловодството на Общината е 
постъпила докладна записка от Кмета на с. Баниска – Ангелина Начева, с която е поискано спешно 
увеличаване на терена за покойници в мюсюлманския гробищен парк в с. Баниска поради липсата на място 
на настоящата територия на парка. В тази връзка е назначена комисия, която да извърши проверка на 
възможностите за увеличаване на територията на мюсюлмански гробищен парк – с. Баниска, която е 
установила, че за да се увеличи територията на гробищния парк е необходимо да се промени 
предназначението на част от имот - публична общинска собственост, с който парка граничи, а именно: 
Поземлен имот с Идентификатор 02587.159.75 в землището на с. Баниска, местност „Парцелите“, с площ от 
59 689 кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване : пасище, 
категория на земята – 7.  

След извършен оглед на място от назначената Комисия и съгласуване с Кмета на с. Баниска – 
Ангелина Начева за приблизителния брой гробни места, за които е необходимо да се осигури територия и с 
нормативната уредба в областта е взето решение площта, с която да се разшири гробищния парк да бъде 6 
дка, за сметка на Поземлен имот с Идентификатор 02587.159.75, чиято площ е 59,689 дка. Разширението ще 
се осъществи на запад до границата на Поземлен имот 02587.159.75 с Имот 02587.159.80 и на север, 
североизток, до достигане на площ от 6 дка на разширението. 
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За да бъде разширена територията на действащия мюсюлмански гробищен парк в с. Баниска е 

необходимо да се промени предназначението на съседния имот с Идентификатор 02587.159.75, който е 
публична общинска собственост (пасище, мера).  

Съгласно чл. 25, ал. 3, т. 3 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, промяна 
в предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за създаване на нови или разширяване 
строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), 
както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях. 
Съгласно ал. 5 на същия член Общинският съвет приема решение за изразяване на предварително съгласие 
за промяна на предназначението при спазване на специалните закони и на нормативите за поддържане на 
резерв от постоянно затревени площи, както и при условие, че не е налице недостиг от земи за нуждите на 
животновъдството и определя  срока на валидност на предварителното съгласие.  

Комисията по „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, 
сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология и други дейности” разгледа на свое заседание 
предложения ни проект на решение и излезе със становище той да бъде приет. 

По седма точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Ежегодно Общинският съвет приема 
решение за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите. Отдаването им 
под наем е регламентирано чрез съответните законови изисквания. 

С решението си общинският съвет определя размера и местоположението на пасищата, мерите и 
ливадите за общо и индивидуално ползване и правила за тяхното ползване. Решението съдържа годишен 
план за паша, съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване, както и 
задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата. 

Към настоящата докладна записка е приложен списък на свободните имоти за индивидуално 
ползване (Приложение № 1) съдържащ данни за землище, акт за общинска собственост, идентификатор на 
имота по КККР, стар номер на имот по КВС, категория, начин на трайно ползване, площ на имота, площ на 
имота в слой „Площи допустими за подпомагане” (ПДП) и годишна наемна цена, определена по пазарен 
механизам от лицензиран оценител. В списъка са включени имоти, които изцяло или отчасти попадат в 
специализиран слой „Постоянно затревени площи”.  

Комисията по „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, 
сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология и други дейности” разгледа на свое заседание 
докладната записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

По осма точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: В деловодството на Общината е 
постъпило писмо от Агенция „Пътна инфраструктура“, във връзка с предстоящото изграждане на 
Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, с което председателят на Управителния съвет на Агенцията – г-н 
Георги Терзийски иска от Общински съвет – Две могили да вземем решение съгласно чл. 29, ал. 1 от Закона 
за опазване на земеделските земи, чрез което да изрази предварително съгласие за изработването на 
Подробен устройствен план - Парцеларен план, с който се засягат общински имоти, за строителството на 
инфраструктурния обект. С предвиденото трасе на магистралата се засягат части от поземлени имоти – 
собствени и стопанисвани от Община Две могили. Общият брой на имотите – общинска собственост, които 
се засягат от проекта са 37, като 32 са публична общинска собственост и 5 - частна общинска собственост, 
които са подробно описани в приложението към докладната записка. 

Комисията по „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, 
сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология и други дейности” разгледа на свое заседание 
предложения ни проект на решение и излезе със становище той да бъде приет. 

По девета точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Докладната записка е идентична с 
предходната, тук става въпрос за даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на 
общински имоти, които са подробно описани в приложението към докладната записка. Комисията разгледа 
предложения ни проект на решение и излезе със становище той да бъде приет. 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11,30часа.   

Подписали протокола: 
 
 

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) 


