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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  
№ 5 

 

Днес, на 23.04.2020 г. от 11,00часа, в град Две могили, в стаята на ОС 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 Драгомир Драганов, Румен Марков, Бисер 

Йончев – общински съветници от ПП“СДС“, с вх.№139/22.04.2020г. 
относно: Дарение на средства на община Две могили, в подкрепа на 
медицински специалисти и помощен персонал, работещи на територията, 
както и на безработни с малки деца и жители, останали без доходи в 
сегашната ситуация. 

2. Разглеждане на Докладна записка Драгомир Драганов, Румен Марков, Бисер 
Йончев – общински съветници от ПП“СДС“,с вх. № 115/ 25.03.20202г., 
относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 5 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 
предоставяни на физически и юридически лица на територията на община 
Две могили,област Русе. 

По първа точка от дневния ред докладваМехмед Чолаков:  
Колеги, постъпила е Докладна записка Драгомир Драганов, Румен Марков, Бисер Йончев – 
общински съветници от ПП“СДС“, с вх.№139/22.04.2020г. относно: Дарение на средства 
на община Две могили, в подкрепа на медицински специалисти и помощен персонал, 
работещи на територията, както и на безработни с малки деца и жители, останали без 
доходи в сегашната ситуация. Тъй като в първа комисия дискутирахме докладната на 
дълго и на широко, а почти всички сме членове на тази комисия с изключение на Ивайло 
Димитров, но той също присъства на заседанието, мисля, че не е нужно да я разискваме 
отново. Накратко само ще докладвам: става въпрос за вземане на решение за даряване на 
нашите възнаграждения и за даряване на 50% от заплатата на кмет на община, кметове на 
кметства и кметски наместници за месеците април и май. Както вече казах дарението е 
доброволен акт и не трябва да вземаме решение, с което да налагаме задължението да се 
дарява. Не е време за евтина реклама. 

1. Бисер Йончев: Аз само ще допълня, че независимо, че г-н Чолаков се изказа на 
заседанито на първа комисия, че не е чувал нашата група да сме дарили, ние 
даряваме ежемесечно, но не го афишираме. Това доказва, че не сме тръгнали да си 
правим реклама с тази докладна, а мислим как да подпомогнем нуждаещите се. 

Комисията не прие Докладна записка Драгомир Драганов, Румен Марков, Бисер Йончев – 
общински съветници от ПП“СДС“, с вх.№139/22.04.2020г. относно: Дарение на средства 
на община Две могили, в подкрепа на медицински специалисти и помощен персонал, 
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работещи на територията, както и на безработни с малки деца и жители, останали без 
доходи в сегашната ситуация: „За“ – 2 /два/ гласа, „Против“ – 3 /три/ гласа, „Въздържал 
се“ – 0 /нула/ гласа. 
По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков:   Постъпила е Докладна 
записка Драгомир Драганов, Румен Марков, Бисер Йончев – общински съветници от 
ПП“СДС“,с вх. № 115/ 25.03.20202г., относно: Приемане на Наредба за допълнение на 
Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 
предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две 
могили,област Русе. Става въпрос за 5% отстъпка, която се прави на лица платили 
данъците си да 30 април. С решение на Народното събрание този срок става до 30 юни, 
така че ние също трябва да променим нашата наредба. Имате ли въпроси? Не. Да 
гласуваме ДЗ. 
Комисията прие Докладна записка Драгомир Драганов, Румен Марков, Бисер Йончев – 
общински съветници от ПП“СДС“,с вх. № 115/ 25.03.20202г., относно: Приемане на 
Наредба за допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията 
на община Две могили,област Русе: „За“ – 5 /пет/ гласа, „Против“ – 0 /нула/ гласа, 
„Въздържал се“ – 0 /нула/ гласа. 
 

 
 
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) 
 


