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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  
№ 19 

 

Днес, на 19.02.2013 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 от Николай Христов с вх. № 42/07.02.2013 г., относно: 

Приемане на бюджета на Община Две могили за 2013 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 50/12.02.2013 г., относно: 

Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, с начин на трайно 

ползване „Нива” в землището на село Кацелово, Община Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Соня Неделчева – Нечева с вх. № 53/13.02.2013 г., 

относно: Изменение и допълнение на Решение № 297 по Протокол № 18/23.11.2012 г. на Общински 

съвет – Две могили. 

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 от Николай Христов с вх. № 42/07.02.2013 г., относно: 

Приемане на бюджета на Община Две могили за 2013 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 50/12.02.2013 г., относно: 

Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, с начин на трайно 

ползване „Нива” в землището на село Кацелово, Община Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Соня Неделчева – Нечева с вх. № 53/13.02.2013 г., 

относно: Изменение и допълнение на Решение № 297 по Протокол № 18/23.11.2012 г. на Общински 

съвет – Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с Докладна записка: Предложеният проект за бюджет на Община Две могили за 

2013 година е разработен в условията на продължаваща финансова и икономическа криза, в 

съответствие с изискванията на действащите законови и подзаконови нормативни актове и отразява 

намеренията на общината за провежданата финансова политика през 2013 г.  
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Проекто-бюджетът за 2013 г. на Община Две могили възлиза на 5 064 061 лева което е 101.4 

% спрямо първоначалния бюджет за 2012 г. и 109.2 % спрямо отчета за 2012 г. Предлагам да приемем 

така предложеният ни проект за бюджет на общината за 2013 г. 

Разисквания по първа точка не бяха направени.  
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 е относно провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем 

на земеделски земи, с начин на трайно ползване „Нива” в землището на село Кацелово, Община Две 

могили. Имотите, които Общината идса да отдаде под наем са включени в договор за наем № 267 от 

24.04.2007 г., който изтича през месец април 2013 г. и това налага да се сключи нов договор за срок 

от 6 години, като началната цена при порвеждането на търга да бъде 60 лева на декар. Предлагам ви 

да приемем така предложеният ни проект на решение. 

В разискванията по втора точка от дневния ред участие взеха: 
1. Соня Неделчева – Нечева: Аз не мога да се съглася със сумата, която е предложена като 

първоначална цена при провеждането на търга. В нашата Наредба № 7 ясно е казано, че сумата е 20 

лева на декар. Незнам сега каква е причината цената да се увеличи на 60 лева. 

Другото, което искам да кажа е че тази докладна трябва да бъде или оттеглена или да не се 

приеме от Общинския съвет, защото това е един доста голям масив от 920 декара в землището на 

село Кацелово и в предвид новите съставени схеми за новия програмен период на Европейския съюз 

ми се иска малко по-подробно да бъдат отразени специфичните изисквания на търга, които да бъдат 

залегнати и в договора. 

След 2012 г. е влязъл в сила Регламент 73 на Европейската общност, в който има правила за 

кръстосано съответствие, които ясно трябва да бъдат упоменати като условия при провеждането на 

търга и съответно записани и в договора, който ще се сключи с наемателя. 

Другото, което е, че в момента в цяла Европа действат едни активни правила за ползване на 

субсидиите за рентните плащания по площите, които стопанисва даден стопанин. Те също няма да 

бъдат залегнати в договора с наемателя и в последствие може да се получи – в 2014 година наемателя 

получава директни права върху общинския имот за директни плащания и при прекратяване на 

договора тези права за периода от 2 години Общината няма да може да си ги върне. Това трябва да 

бъде отразено в договора, тези активни права да бъдат върнати на Община Две могили при 

прекратяване на договора. 

Затова нека помислим малко, по обширно. Съгласна съм, че ще има постъпления от 

въпросния имот, но нека помислим и огледаме нещата по-обстойно и тази докладна записка да бъде 

внесена на следващото заседание отново. Нека се преработи и Наредба № 7, защото там не са 

упоменати специфичните условия за отдаването на земеделските земи под наем, които са собственост 

на Община Две могили. 

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

По трета точка от дневния ред докладва Соня Неделчева – Нечева: На предходно 

заседание на Общинския съвет взехме едно спонтанно решение за отдаването на общинските мери и 

пасища за 2013 г. в стремежа си да удовлетворим исканията на животновъдите и сроковете, които ни 

бяха поставени. С вземането на това решение ние направихме доста грешки и съответно не можахме 

да удовлетворим напълно исканията на животновъдите. Във връзка с това на основание чл. 37 от 

ЗСПЗЗ си направих труда да направя корекции по наше Решение № 297, с което сте се запознали. 

В разискванията по трета точка от дневния ред участие взеха: 
1. Мехмед Чолаков: Ние имаме доверие на г-жа Неделчева – Нечева и след като 

всичко е законосъобразно нека приемем предложението. 

Комисията прие Докладната записка с : 5 /пет/ гласа - „за”; 0 /нула/ гласа -  
„против” ; 0 /нула/ - „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 с вх. № 42/07.02.2013 г., 

относно: Приемане на бюджета на Община Две могили за 2013 година. 

2. Комисията приема с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „Въздържал се” 
приема Докладна записка с вх. № 50/12.02.2013 г., относно: Провеждане на търг с явно наддаване за 
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отдаване под наем на земеделски земи, с начин на трайно ползване „Нива” в землището на село 

Кацелово, Община Две могили. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 53/13.02.2013 г., 

относно: Изменение и допълнение на Решение № 297 по Протокол № 18/23.11.2012 г. на Общински 

съвет – Две могили. 

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) 


