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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  
№ 29 

 

Днес, на 22.11.2013 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, взеха участие Христина Димитрова Ефтимова – 

Председател на Общинския съвет и Нейхан Назиф – гл. специалист „Земеделие и гори” в 

Общинска администрация. 

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. № 425/18.11.2013 г., 

относно: Решение за предоставяне на общински пасища и мери от общинския поземлен 

фонд, находящи се на територията на Община Две могили за общо и индивидуално ползване. 

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. № 425/18.11.2013 г., 

относно: Решение за предоставяне на общински пасища и мери от общинския поземлен 

фонд, находящи се на територията на Община Две могили за общо и индивидуално ползване. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който  запозна 
присъстващите с докладната записка: Постъпила е Докладна записка вх.№ 425/18.11.2013 

г. на Кмета на Община Две могили, в която съгласно чл. 37о от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Общинския съвет ежегодно приема решение с 

мнозинство от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на 

мерите и пасищата, което съдържа годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мери 

и пасища за общо и индивидуално ползване, задълженията на общината и на ползвателите за 

подържане на същите. Във връзка със стартиране на процедурата по предоставянето на 

общинските пасища и мери общината, съвместно с Общинска служба „Земеделие”- Две 

могили, изготви списък на парцелите, идентифицирани в Системата за идентификация на 

земеделските парцели за 2013 г. в размер на 6245.3 дка.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  



 2
1. Соня Неделчева-Нечева: Аз имам няколко забележки, които искам да направя и 

на заседането на общинския съвет да ги гласуваме за изменение на проекта на решение.  

На първо място – явно е допусната фактическа грешка в номерирането на точките, 

затова предлагаме след т. 7 от решението да следва т. 8 и т.н. до края да се оправи реда на 

номериране. 

На второ място – в. т. 4 след края на изречението да се добавят думите „... до 

31.01.2014 г.”. 

На трето място – в т. 4.2. в изречението „При отсъствие на такова, разпределението да 

се извърши служебно от Кмета или Кметския наместник на населеното място...” да се 

добавят думите „... съвместо със специалиста от Общинска служба „Земеделие и гори” към 

общинска администрация...”. 

На четвърто място – в т. 5 срокът за поддържане в добро земеделско и екологично 

състояние общинските мери и пасища да бъде „... до 5 години...”. 

На пето място – след като се оправи реда на номериране на точките, т. 10.1.1. или 

както е по докладната записка т. 11.1.1. да отпадне. 

На следващо място – т. 11 (т. 13 по докладната записка) да добие вида: „Договорите за 

наем или аренда на общинските мери и пасища с ползватели, сключили договор за 

индивидуално ползване, ежегодно се актуализират до 15 май. Ако след очертаването на 

площите в Системата за идентификация на земеделските парцели, посочените в договора 

площи са различни от очертаните, по искане на наемателя кметът може да сключи 

допълнително споразумение за тяхното уточнение и корекция. Стопаните, кандидатсвали по 

мярка 214 «Агроекологични плащания» от ПРСР имат приоритетно право на удължаване 

договора, до изтичане срока на задълженията, поети с първоначалното кандидатстване по 

мярката”. 

Комисията прие Докладната записка с направените предложения за изменение на 
проекта на решение с: пет гласа „за”, нула – „против”, нула – „въздържал се”. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следното  
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Решение за предоставяне на общински 

пасища и мери от общинския поземлен фонд, находящи се на територията на Община Две 

могили за общо и индивидуално ползване с направените предложения за изменение на 

проекта на решение, които бяха направени от г-жа Соня Неделчева – Нечева. 
 

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) 


