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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  
№ 7 

Днес, на 24.04.2012 г., от 10.00 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. 

Отсъства: Драгомир Дамянов Драганов – 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, взеха участие Христина Димитрова Ефтимова – 

Председател на Общинския съвет и Нейхан Назиф – старши експерт „Земеделие и гори” в 

Община Две могили. 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка вх.№ 189/ 20.04.2012г. на Кмета на Община 

Две могили, относно: Предоставяне на общински пасища и мери в съотвитствие с 

разпоредбите на чл. 37 о и чл. 37 п от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ) на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на 

територията на община Две могили и определяне на правила за ползването им. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с Докладната записка: Постъпила е Докладна записка с вх. № 189/ 

20.04.2012 г. на Кмета на Община Две могили, относно: Предоставяне на общински 

пасища и мери в съотвитствие с разпоредбите на чл. 37 о и чл. 37 п от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) на земеделски стопани, 

отглеждащи пасищни животни на територията на община Две могили и определяне на 

правила за ползването им. 

Всички сте се запознали с докладната, според мен е законово издържана. 

Приложен е списък на парцелите допустими за подпомагане, което е от изключително 

значение за животновъдите, в предвид намалените площи и съответно субсидии за 2011 г.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Соня Неделчева – Нечева: Колеги, редуцирането на общинските мери и пасища 

през 2011 г. е болен въпрос за всички животновъди в общината. Многократно бяха 

провеждани срещи с тях (на които съм присъствала) и смятам, че е наше задължение да 

подпомогнем развитието на отрасъла, като облекчим процедурата за отдаване за ползване 

на мерите и пасищата. Предлагам в т.7 от предложеният проект за решение в докладната 

да направим следната промяна:  

„7. След задоволяване нуждите на животновъдите и/или техни сдружения за 

ползване на общинските мери и пасища и при наличие на свободни физически блокове, 

както и в случай на непроявен интерес от тяхна страна, пасищата и мерите определени в 

Приложение № 1, могат да се предоставят под наем  за „индивидуално ползване”, 

съгласно с чл. 37п от ЗСПЗЗ на лица, жители на община Две могили или развиващи 

производствена дейност на територията на общината, които поемат задължението да ги 

поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок от 5 (пет) години, след 

организиран търг или конкурс.” 
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 2. Радослав Радев: Аз съм „За” направеното предложение. С всяка изминала 

година животновъдите в общината намаляват. Животновъдството е тежък отрасъл, който 

не винаги е на печалба, за това трябва да подпомогнем нормативно фермерите да получат 

полагащата им се субсидия. 

 3. Стоян Гецов: Съгласен съм напълно с вашето мнение и гласувам „За”. Добре е, 

че Кметът на Община Две могили предлага плащането за животновъди да бъде след 

получаването на субсидията, което е също едно голямо облекчение за тях. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следното  
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласието си да бъдат предоставени 

общински пасища и мери в съотвитствие с разпоредбите на чл. 37 о и чл. 37 п от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) на земеделски стопани, 

отглеждащи пасищни животни на територията на община Две могили и определяне на 

правила за ползването им, като решението бъде допълнено с т. 7, която има следния вид: 

„7. След задоволяване нуждите на животновъдите и/или техни сдружения за 

ползване на общинските мери и пасища и при наличие на свободни физически блокове, 

както и в случай на непроявен интерес от тяхна страна, пасищата и мерите определени в 

Приложение № 1, могат да се предоставят под наем  за „индивидуално ползване”, 

съгласно с чл. 37п от ЗСПЗЗ на лица, жители на община Две могили или развиващи 

производствена дейност на територията на общината, които поемат задължението да ги 

поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок от 5 (пет) години, след 

организиран търг или конкурс.” 
 

Поради изчерпване на дневни ред заседанието беше закрито в 11.00ч. 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. ….……………  2. ………..…..…………  3. ….……….… 
      (Мехмед С. Чолаков)              (Соня П. Неделчева – Нечева)                          (Стоян Г. Гецов) 

  
4. ……..……….……  

 (Радослав К. Радев)   

 
       Председател на комисията: 

 
                  ____________ (Мехмед Чолаков) 
 
  

Секретар     на      комисията: 

 
________ (Соня Неделчева – Нечева) 


