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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  
№ 9 

 

Днес, на 21.08.2020 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. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 254/17.08.2020 г., относно: Приемане на Наредба № 31 

за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански 
животни на територията на Община Две могили. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 268/19.08.2020 г., относно: Продажба на имот частна 
общинска собственост, находящ се в землището на с. Помен, община Две могили с начин на 
трайно ползване „Нива”. 

По първа точка от дневния ред докладваМехмед Чолаков: Съгласно чл. 133, ал. 1 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност (ЗВмД), Общинските съвети следва да приемат наредба, с която да определят обема 
на животновъдната дейност и да регламентират местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на 
общината. Именно това е една от причините за изготвянето на предложеният ни Проект за Наредба за определяне обема 
на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Две 
могили. 

На следващо място, приемането на Наредбата е необходимо и поради наличието само на частична законова 
регламентация относно отглеждането на животните с „нестопанска цел“ (за лични нужди), както на национално, така и 
на местно ниво. Редът, условията и обема на отглеждане са преценени в голяма степен като въпроси от местно значение, 
като при тяхното решаване следва да се имат предвид особеностите на територията на общината, както и конкретните и 
специфични нужди на населението. 

Приемането на Наредбата има за цел  да се създадат условия  и предпоставки за устойчиво и хармонично 
развитие на животновъдството с цел опазване на околната среда, здравето на хората и животните. Цели се също и 
осъществяването на ефективно управление и контрол от страна на местната администрация и териториалните държавни 
органи за спазване изискванията на нормативните и поднормативните актове, уреждащи отношенията в сферата на 
животновъдството. 

С приемането на наредбата се постига детерминираност, обективност, прозрачност и справедливост при 
определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на 
общината. Точното и ясно регламентиране на правилата при отглеждане на животни ще спомогне за подобряване на 
контрола върху отглеждането на селскостопански животни, както и за предотвратяване на нерегламентирано изхвърляне 
на животински отпадъци и подобряване хигиенните условия в населените места на територията на общината. 

Предложеният ни проект на наредба беше разгледан на заседание на втора и четвърта комисия. На извънредно 
свое заседание четвърта комисия направи няколко предложения за изменения на така предложените текстове, а именно: 

1. В глава II – Права и задължения на кметовете и кметските наместници, в чл. 4, ал. 1, т. 10 да добие 
вида: 10. Определят със Заповед маршрута на движение на животните от животновъден обект по улиците на населените 
места.“ 

2. В глава III – Права и задължения на физическите и юридически лица наместници, в чл. 6, ал. 1 и ал. 2 
да добият вида:  

„Чл. 6 (1) В строителните граници на населените места на територията на Община Две могили е позволено 
отглеждането на селскостопански животни.  

(2) Отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел се извършва извън строителните граници на 
населените места или в тях – само в специално определените за отглеждането на селскостопански животни места, които 
попадат в строителните граници на населените места от общината.“ 

3. В глава III – Права и задължения на физическите и юридически лица наместници, всички точки от чл. 
11 отпадат, като остане като текст само т. 15, която да стане съответно т. 1 и чл. 11 добива вида: 

„Чл. 11. Собствениците, съответно ползвателите, на животновъдни обекти със селскостопански животни са 
длъжни: 

1. Да имат обособено място или съоръжение в животновъдния обект за временно съхранение на тор и 
обеззаразяване, отговарящо на нормативните изисквания, съобразено с капацитета и технологията на отглеждане, като: 

а/ торовата маса да се използва по начин, непозволяващ замърсяване на почвата и околната среда или да се 
депонира от собственика на животните в собствен или нает имот, отстоящ най- малко на 300 метра от строителните 
граници на населеното място, както и от поземлени имоти с неземеделско предназначение, разположени извън 
строителните граници; 



 

2б/ не се допуска натрупването на оборски тор в постройките за отглеждане на животни и прилежащата към 
тях свободна дворна площ за разходка, като торовата маса ежедневно се събира в съоръженията и същите периодично се 
почистват.“ 

4. В глава IV – Административно наказателни разпоредби, чл. 12 да добие вида: 
„Чл. 12. Наказва се с глоба от 50 до 200 лв., собственик на селскостопански животни, който ги извежда и 

прибира извън маршрутите за движение, определени със заповед на кмета на Общината, кмета на Кметството или 
кметския наместник.“ 

5. В глава IV – Административно наказателни разпоредби, чл. 14, т. 2 да добие вида: 
„2. съхранява и изхвърля оборска тор на неразрешени за това места – улични платна, тротоарни площи, зелени 

площи и др.“ 
6. В глава IV – Административно наказателни разпоредби, чл. 16, т. 2 да добие вида: 
„2. при клане на селскостопански животни в имотите допуска изтичането на телесни течности по уличните 

платна, тротоари, зелени площи и други площи за обществено ползване.“ 
7. В глава IV – Административно наказателни разпоредби Чл. 17 да добие вида:  
„Чл. 17. Наказва се с глоба от 100 до 500 лв., собственик на селскостопански животни в животновъдни обекти – 

лични стопанства, който:  
1. не допуска длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти; 
2. не представя при поискване документи или информация с цел възпрепятстване на проверката.“ 
8. В Допълнителните разпоредби досегашната т. 10 отпада и създава нова т. 10, със следния текст: 
„10. „Специални места“ са регистрирани стопански обекти, съобразени с изискванията по ЗУТ.“ 
9. В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 6 със следния текст: 
„§ 6. В шестмесечен срок от влизане в сила на настоящата наредба, собствениците/ползвателите на 

животновъдни обекти следва да ги преведат в състояние, отговарящо на изискванията на наредбата.“ 
Всички тези промени са както на четвърта комисия, така е по предложение на юристите от Общината. 
По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Община Две могили е собственик на Поземлен 

имот с идентификатор 57488.89.10 по КККР на с. Помен, с площ 82,841 дка, ІV категория, в местността „Сърта“, частна 
общинска собственост съгласно АЧОС № 4065/10.02.2020 г.  

В момента имотът представлява пустеещ терен, силно затревен и обрасъл с храстовидна и дървесна 
растителност. Северната част на имота, представляваща около половината площ, не се обработва от около 15 години, а 
останалата част от по-дълъг период и в това състояние не е атрактивен за наемане. 

Към настоящия момент има проявен интерес за закупуване на посочения имот. 
С цел постъпване на парични средства, в интерес на Община Две могили е посоченият имот да бъде предложен 

за продан. 
Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост „Продажбата на имоти и вещи - частна общинска 

собственост се извършва след решение на общински съвет от кмета на общината след провеждане на публичен търг или 
публично оповестен конкурс”. 

Съгласно разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост „Разпоредителните сделки с имоти 
или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни оценки, но не по-ниски от данъчните 
им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни 
оценки, изготвени от независими лицензирани оценители”. 

Данъчната оценка на имота е 11 220,80 лв. За посочения имот има изготвена експертна оценка от независим 
лицензиран оценител и е определена пазарна стойност в размер на 51 289,00 лв. или 619,33 лв./дка. 

Становището на четвърта комисия е имотът да бъде продаден, спазвайки всички тръжни процедури. 
 
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) 


