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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  
№ 26 

 

Днес, на 21.12.2021 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. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 344/10.12.2021 г., относно: Създаване на 

Наблюдателна комисия към Общински съвет – Две могили по смисъла на чл. 170, ал. 2 от Закона за 
изпълнение на наказанията и задържането под стража и определяне на нейния състав. 

По първа точка от дневния ред докладваМехмед Чолаков: Съгласно разпоредбата на чл 170 от Закона за 
изпълнение на наказанията и задържането под стража, работата по ресоциализацията на лишените от свобода се 
подпомага от представители на наблюдателни комисии, комисии за борба с противообществените прояви на малолетни 
и непълнолетни, териториални структури на Министерството на труда и социалната политика, граждански и религиозни 
сдружения и неправителствени организации. 
 Наблюдателните комисии се създават към общинските съвети и в състава им задължително се включва 
пробационен служител и представител на затвора. В работата на комисията, по нейна преценка, могат да бъдат 
привличани и да участват с право на съвещателен глас и представители на синдикалните, на младежките, 
работодателски и други организации. 
 Съставът на наблюдателните комисии се утвърждава от председателя на общинския съвет, който ръководи 
непосредствено или чрез свой представител дейността на наблюдателната комисия. 

Предложението е Наблюдателната комисия към Общински съвет – Две могили да бъде в следния състав: 
Председател: Юлиана Тодорова – председател на Общински съвет – Две могили 
Секретар: Соня Неделчева – Нечева – общински съветник в Общински съвет Две могили 
Членове: 1. Пробационен служител, представител на Областна служба „Изпълнение на наказанията“ – 

град Русе; 
  2. Костадин Костадинов – юрисконсулт в Община Две могили; 
  3. Представител на РУ – Две могили към ОДМВР – Русе; 
  4. Представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – Община Две могили; 
  5. Представител на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Бяла; 

Комисията по „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, 
земеделие, животновъдство и гори, екология и други дейности” разгледа на свое заседание докладната записка и излезе 
със становище предложеният ни проект на решение в нея да бъде приет. 

 
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) 


