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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  
№ 16 

 

Днес, на 19.03.2021 г. от 11,00часа, 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. № 

74/12.03.2021 г., относно: Отчет за изпълнение на Общинската Програма 
за опазване на околната среда /2015-2020 г./ и Общинската Програма за 
управление на отпадъците /2015-2020 г/, като неразделна част от нея за 
2020 г. 

По първа точка от дневния ред докладваМехмед Чолаков:  
Колеги, постъпила е Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 74/12.03.2021 

г., относно: Отчет за изпълнение на Общинската Програма за опазване на околната среда 
/2015-2020 г./ и Общинската Програма за управление на отпадъците /2015-2020 г/, като 
неразделна част от нея за 2020 г. Отчетът не се различава от предходни. Отново е 
отделено голямо място на лечебните растения на територията на общината, в което няма 
лошо. В раздел «Управление на отпадъците» е отчетено поставянето на контейнери за 
растителни отпадъци, но не е обяснена ползата от тях, а именно имали намаление на 
сумата, която плащаме към депото. Отбелязани са и съдовете за разделно събиране, които 
са разположени само в Две могили и с. Баниска. От отчета става ясно, че все още не 
можем да се справим с нерегламентираното изхвърляне на отпъдъци и най-вече на 
строителни. 

Соня Неделчева – Нечева: Съгласна съм с г-н Чолаков. В отчета освен всичко 
написано ми се искаше да видя какви мерки взема общинското ръководство срещу 
нерегламентираното изхвърляне на отпадъците, как стимулира гражданите да опазват 
природата и т.н. 

Бисер Йончев: Съгласен съм с всичко казано до тук. Според мен липсва контрол от 
страна на общинското ръководство и администрация, а той е важен, за да се намали 
нерегламентираното извърляне на отпадъци. Трябва служители на администрацията 
редовно да обикалят и следят за такива прояви и да налаг глоби на нарушителите. Ние сме 
малък град и се знае, кой извърля отпадъци по поляните и деретата. Същото е и в селата. 
Там кметовете трябва да контролират и да могат и да глобяват. 

Мехмед Чолаков: Съгласен съм г-н Йончев, за това предлагам да приемем отчета, 
но с тези забележки. Да гласуваме. 
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Комисията прие  : „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) 
 


