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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  
№ 22 

 

Днес, на 20.08.2021 г. от 11,00 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 Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 238/25.08.2021 г., 

относно: Изменение на Решение № 401, взето на заседание на Общински съвет – Две 
могили с Протокол № 22/30.07.2021 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 239/25.08.2021 г., 
относно: Изменение на Решение № 403, взето на заседание на Общински съвет – Две 
могили с Протокол № 22/30.07.2021 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 240/25.08.2021 г., 
относно: Изменение на Решение № 404, взето на заседание на Общински съвет – Две 
могили с Протокол № 22/30.07.2021 г. 

По първа, втора и трета точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков:  
Тази и следващите две докладни записки са идентични и затова предлагам да ги 

докладвам заедно и да вземем отделни решения по тях. 

Става въпрос за изменение на три наши решения, взети на предходното заседание 

на Общинския съвет, а именно Решение №№ 401; 403 и 404. И трите решения касаят 

продажбата на имоти – частна общинска собственост. 

В тях е записано, че не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на 

общинския имот по т. 2 следва да се използват за финансиране на изграждането, за 

основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на 

съответното населено място, съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5, т. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация.  

Със свое писмо, Областният управител на Област Русе ни обръща внимание в 

гореспоменатите решения на общинския съвет не е конкретизиран процентно точния 

размер на средствата, които следва да бъдат използвани за основен и текущ ремонт на 

социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено 

място, а е записано „не по-малко от 30 на сто от постъпленията“. Поради тази причина 
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и с оглед точното прилагане на нормата на чл. 52, ал. 5, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация е необходимо Общински съвет да вземе нови 

Решения, с които да бъдат изменени Решения №№ 401; 403 и 404 и да бъде конкретизиран 

процентно точния размер на средствата, които ще се използват за основен и текущ ремонт 

на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено 

място. 

Разисквания по точките нямаше. 
 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 11,30часа. 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 238/25.08.2021 г., 

относно: Изменение на Решение № 401, взето на заседание на Общински съвет – Две 
могили с Протокол № 22/30.07.2021 г. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 239/25.08.2021 г., 
относно: Изменение на Решение № 403, взето на заседание на Общински съвет – Две 
могили с Протокол № 22/30.07.2021 г. 

Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 240/25.08.2021 г., 
относно: Изменение на Решение № 404, взето на заседание на Общински съвет – Две 
могили с Протокол № 22/30.07.2021 г. 

   

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) 


