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VІII – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ  
Комисията прие Докладна записка от Кмета на Община Две могили с вх. № 95/ 

13.03.2020г.,относно:Отчет за изпълнение на Общинската програма за опазване на  
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  
№ 15 

 

Днес, на 19.02.2021 г. от 11,30 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 Отчет – анализ с вх. № 32/26.01.2021 г. на Началник на РУ – 

Две могили, относно: Дейността на РУ – Две могили през 2020 г. 
2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 39/29.01.2021 

г., относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост с 
идентификатор 07212.989.649 по КККР на с. Бъзовец, общ. Две могили, 
обл. Русе. 
 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 51/10.02.2021 
г., относно: Общинска програма за намаляване риска от бедствия на 
Община Две могили за 2021-2025 година. 
 

4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 52/12.02.2021 
г., относно: Решение за предоставяне на пасища, мери и ливади от 
Общинския поземлен фонд (ОПФ), находящи се на територията на 
Община Две могили за общо и индивидуално ползване на земеделски 
стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на  чл. 37и и чл. 37о от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за 
стопанската 2021/2022 година. 

 
5. Разглеждане на Доклад от Божидар Борисов с вх. № 54/15.02.2021 г., 

относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2021 г. 
По първа точка от дневния ред докладваМехмед Чолаков:  

Колеги, постъпил е Отчет – анализ с вх. № 32/26.01.2021 г. на Началник на РУ – Две 
могили, относно: Дейността на РУ – Две могили през 2020 г.Отчетът е много подробен и 
от него става ясно, че сме община със сравнително ниска престъпност. Това се дължи на 
добрата работа на служителите на РУ Две могили, за което ние трябва да ги поздравим. 
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Прави впечатление също и високият процент на разкриване на престъпленията – 96%. 
Освен всичко това не трябва да забравяме, че през изминалата година полицията беше 
ангажирана и с КОВИД мерките, с които се справи въпреки недостатъчния състав. Ако 
нямате въпроси предлагам да приемем отчета. 
Комисията прие  : „За“ – 5 /пет/ гласа, „Против“ – 0 /нула/ гласа, „Въздържал се“ – 0 /нула/ 
гласа. 

По втора точка от дневния ред докладваМехмед Чолаков:  
Постъпила е  Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 39/29.01.2021 г., относно: 
Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост с идентификатор 
07212.989.649 по КККР на с. Бъзовец, общ. Две могили, обл. Русе. Постъпило е заявление 
за наемане на имота с цел на него да бъдат отглеждани дребни преживни животни – овце. 
Първоначална цена на търга е 60 лева, а срокът за отдаване под наем е 10 години. 
Въпроси? Няма. Да гласуваме. 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 39/29.01.2021 г., относно: 
Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост с идентификатор 
07212.989.649 по КККР на с. Бъзовец, общ. Две могили, обл. Русе. : „За“ – 5 /пет/ гласа, 
„Против“ – 0 /нула/ гласа, „Въздържал се“ – 0 /нула/ гласа. 

По трета точка от дневния ред докладваМехмед Чолаков:  
Колеги, постъпила е Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 51/10.02.2021 г., 
относно: Общинска програма за намаляване риска от бедствия на Община Две могили за 
2021-2025 година. Запознати сте с програмата. Въпроси? Не. Да гласуваме. 
Соня Неделчева – Нечева: Аз ще се въздържа. За мен това не е програма, а просто нещо, с 
което да се отбие номера. Половината от програмата е обяснителна записка на различните 
бедствия, а другата половина са срещи, разговори, методическа помощ ит.н. Няма нито 
една конкретна дейност, която да е заложена по години за изпълнение. Да не говорим, че 
тази програма е за срок от пет години. 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 51/10.02.2021 г., относно: 
Общинска програма за намаляване риска от бедствия на Община Две могили за 2021-2025 
година. : „За“ –4/четири/ гласа, „Против“ – 0 /нула/ гласа, „Въздържал се“ – 1 /един/ гласа. 

По четвърта точка от дневния ред докладваМехмед Чолаков:  
Колеги, постъпила е Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 52/12.02.2021 г., 
относно: Решение за предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен 
фонд (ОПФ), находящи се на територията на Община Две могили за общо и индивидуално 
ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на  чл. 37и и чл. 
37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 
2021/2022 година. Докладната записка е много добре изготвена и е съобразена е изцяло 
със ЗСПЗЗ. 
Соня Неделчева –Нечева: Съгласна съм. Имам само една забележка в т.6 от Решението – 
или да отпадне, или да бъде записана по следния начин: «Дава съгласие за предоставяне 
на пасища, мери и ливади от ОПФ за общо ползване ...». Мотивът ми за това предложение 
е, че няма представен списък с имотите за общо ползване. 
Мехмед Чолаков: Права сте г-жо Нечева. Предлагам да направите предложението си на 
сесията. Да гласуваме ДЗ, ако няма други изказвания. 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 52/12.02.2021 г., относно: 
Решение за предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд (ОПФ), 
находящи се на територията на Община Две могили за общо и индивидуално ползване на 
земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на  чл. 37и и чл. 37о от Закона 
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за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2021/2022 
година. : „За“ – 5 /пет/ гласа, „Против“ – 0 /нула/ гласа, „Въздържал се“ – 0 /нула/ гласа. 

По пета точка от дневния ред докладваМехмед Чолаков:  
Постъпила е Доклад от Божидар Борисов с вх. № 54/15.02.2021 г., относно: Приемане 
бюджета на Община Две могили за 2021 г.Колеги,тъй като всички присъствахме на 
заседанието на първа комисия, на което г-н Кмета представи Бджет 2021, ако нямате 
предложения или изказвания, предлагам да гласуваме. 
Комисията прие Доклад от Божидар Борисов с вх. № 54/15.02.2021 г., относно: Приемане 
бюджета на Община Две могили за 2021 г. : „За“ – 5 /пет/ гласа, „Против“ – 0 /нула/ гласа, 
„Въздържал се“ – 0 /нула/ гласа. 
 
  
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 12,30часа. 
  

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) 
 


