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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  
№ 12 

 

Днес, на 20.11.2020 г. от 10,00часа, в град Две могили, в стаята на Общински съвет 
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. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

340/12.11.2020 г., относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 
№ 55837.90.37 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Пепелина по Акт за частна общинска собственост № 2082/30.10.2009 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
340/12.11.2020 г., относно: Отдаване под наем на поземлен имот с 
идентификатор № 57488.6.150 по Кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Помен по Акт за частна общинска собственост № 
3718/22.07.2014 г. 
 

По първа точка от дневния ред докладваМехмед Чолаков:  
Колеги, постъпила еДокладна записка от Божидар Борисов с вх. № 340/12.11.2020 г., 
относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор № 55837.90.37 по Кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Пепелина по Акт за частна общинска собственост № 
2082/30.10.2009 г. Знаете, че аз приветствам такива заявления, защото те ще донесат 
приходи в бюджета на общината.Имате ли въпроси?  
Христина Ефтимова: Струва ми се, че цената е много висока. Ще има ли кой да купи 
мястото? 
Мехмед Чолаков: По сведение на Н. Назиф, говорено е предварително с желаещите да 
зъкупят мястото и те били съгласни със сумата, а има и лицензирана оценка. За общината 
е добре да влизат повече средства. 
Комисията приеДокладна записка от Божидар Борисов с вх. № 340/12.11.2020 г., относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор № 55837.90.37 по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Пепелина по Акт за частна общинска собственост № 
2082/30.10.2009 г: „За“ – 5 /пет/ гласа, „Против“ – 0 /нула/ гласа, „Въздържал се“ – 0 /нула/ 
гласа. 
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 По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Постъпила е Докладна 
записка от Божидар Борисов с вх. № 340/12.11.2020 г., относно: Отдаване под наем на 
поземлен имот с идентификатор № 57488.6.150 по Кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Помен по Акт за частна общинска собственост № 3718/22.07.2014 г.Има ли 
въпроси? 
 Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 340/12.11.2020 г., 
относно: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор № 57488.6.150 по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Помен по Акт за частна общинска 
собственост № 3718/22.07.2014 г.: „За“ – 5 /пет/ гласа, „Против“ – 0 /нула/ гласа, 
„Въздържал се“ – 0 /нула/ гласа. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10,30часа.   

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) 
 


