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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  
№ 17 

 

Днес, на 19.03.2021 г. от 12,00 часа, 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 постъпило Писмо с наш вх. № 67/01.03.2021 г. В 

деловодството на Общински съвет от Комисия за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 
 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков:  
Колеги, на основание чл. 47, ал. 5 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество, в деловодството на Общинския съвет и 
по-конкретно адресирано до мен, като председател на постоянната комисия по 
„Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, 
сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология и други дейности” е постъпило 
писмо от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество във връзка с постъпил сигнал срещу Общинския съветник 
Ивайло Пенев Иванов. 

Сигналът е изпратен за установяване на евентуална несъвместимост на г-н Пенев, в 
качеството му на Общински съветник към Общински съвет – Две могили. В него се касае 
за нарушения на разпоредбите на ЗПКОНПИ и по-конкретно на чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 при 
подаване на декларациите си. Твърди се, че г-н Пенев не е отразил факта, че към момента 
на встъпване в длъжност като Общински съветник е член на УС на кооперация. 

 Моля, колеги да се запознаете със сигнала, изпратен до нас по компетентност. 
В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Христина Ефтимова: От това, което прочетох, мога да кажа, че ние можем да 

разглеждаме несъвместимостта на г-н Пенев, само в качеството му на Общински съветник 
към Общински съвет – Две могили. Това означава, че към т. I от така подадения сигнал 
Общинският съвет не е страна. 

2. Соня Неделчева – Нечева: Аз също считам, че подадената декларация като 
държавен служител на г-н Пенев, нас не ни касае, но като Общински съветник не виждам 
несъвместимост на длъжността му с това, че е член на УС на кооперация.  
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3. Христина Ефтимова: Съгласна съм с г-жа Нечева – подаването на 

декларациите за конфликт на интереси и на декларациите за имущество и интереси е 
ангажимент на съответното задължено по закон лице. Общинският съвет не е орган, който 
има правомощия да извършва проверка по подадените декларации, нито да изразява 
становище по същите. В чл. 34, ал. 5, т. 1 от Закона за местното управление и местната 
администрация много ясно е разписана несъвместимостта на общинския съветник.  
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 13,00часа. 
Комисията не установи наличие на несъвместимост по отношение на Ивайло 

Пенев Иванов – Общински съветник при Общински съвет град Две могили. 
 
  

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) 
 


