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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  
№ 23 

 

Днес, на 23.09.2021 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. № 

261/17.09.2021 г., относно: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор № 
54362.65.14 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Острица по Акт за 
частна общинска собственост № 475/18.05.2006 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков:  
Община Две могили е собственик на следния имот – частна общинска собственост, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 475/18.05.2006 г. на Кмета на Община 
Две могили, а именно: поземлен имот с идентификатор № 54362.65.14 по Кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Острица, Община Две могили, област Русе, с площ 
от 0.831 дка, в местността „Над село“, с НТП: „Друг вид нива“, категория на земята: VI 
/шеста/, стар № 065014 по КВС на с. Острица, при граници и съседи: север – 54362.65.13, 
запад – 54362.65.15, юг – 54362.65.191. 

Гореописаният имот е придобит от Община Две могили по реда на чл. 19 от Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи и на практика представлява 
продължение на дворно място, попадащо в регулацията на с. Острица. До настоящия 
момент имота не е отдаван под наем. В деловодството на общината е постъпило Заявление 
с вх. № 4006/10.09.2021 г. от Йордан Тодоров Йорданов от с. Острица, с което е заявил 
желание за наемане на имота. С цел постъпване на приходи в Общината е целесъобразно 
същият да бъде отдаден под наем, поради което е необходимо вземане на Решение на 
Общински съвет за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор № 54362.65.14 
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Острица, Община Две могили, 
област Русе, с площ от 0.831 дка, в местността „Над село“, с НТП: „Друг вид нива“, 
категория на земята: 6 /шеста/, стар № 065014 по КВС на с. Острица, при граници и 
съседи: север – 54362.65.13, запад – 54362.65.15, юг – 54362.65.191. 

Посочения по горе имот не е включен в Раздел ІV на Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили за 2021 
г. 

Разисквания по първа точка нямаше. 
 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 11,30часа. 
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Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 261/17.09.2021 

г., относно: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор № 54362.65.14 по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Острица по Акт за частна общинска 
собственост № 475/18.05.2006 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) 


