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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  
№ 4 

 

Днес, на 20.03.2020 г. от 09,00часа, в град Две могили, в конферентната зала 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 Кмета на Община Две могили с вх. № 

95/ 13.03.2020г.,относно:Отчет за изпълнение на Общинската програма за 
опазване на околната среда /2015 – 2020г./ и Общинската програма за 
управление на отпадъците /2015 – 2020г./, като неразделна част от нея за 
2019г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Две могили с вх. № 
99/ 17.03.20202г., относно: Отдаване под наем на имоти – частна 
общинска собственост в землището на с. Чилнов, община Две могили, 
обл. Русе. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Две могили с вх. 
№100/ 17.03.2020г., относно: Продажба на имоти частна общинска 
собственост, находящи се в землището на с. Помен, община Две могили, с 
начин на трайно ползване „Нива“. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Две могили с вх. 
№107/ 17.03.2020г., относно: Даване на предварително съгласие за 
промяна на предназначението на части от два имота – публична общинска 
собственост / пасище, мера/, за разширяване на мюсюлманския и 
християнския гробищен парк в с. К. Върбовка. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Две могили с вх. 
№108/ 18.03.2020г., относно: Отчет  за изпълнение на Общинската 
програма за установяване на контрола върху кучешката популация на 
територията на община Две могили, област Русе. 

 
По първа точка от дневния ред докладваМехмед Чолаков:  
Колеги, постъпила е Докладна записка от Кмета на Община Две могили с вх. № 95/ 
13.03.2020г.,относно:Отчет за изпълнение на Общинската програма за опазване на 
околната среда /2015 – 2020г./ и Общинската програма за управление на отпадъците /2015 
– 2020г./, като неразделна част от нея за 2019г.Колеги, виждате, че отчетът е много 
подробен. Описани и анализирани са всички компоненти на околната среда. Направен е и 
много добър отчет на управлението на отпадъците – с таблици, с финансов отчет и т.н. 
Моето мнение е, че е описано много добре всичко, което е направено. Имате ли въпроси? 
Разисквания по точка първа: 
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1. Бисер Йончев: Имам питане от граждани за предоставянето на нови кофи за 

отпадъци. Как стои въпросът с подмяната?  
2. Божидар Борисов: Знам за проблема. Имам заявка, но още не сме ги закупили.  
3. Мехмед Чолаков: Други въпроси по Докладната? Предлагам да гласуваме. 

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 
околната среда /2015 – 2020г./ и Общинската програма за управление на отпадъците /2015 
– 2020г./, като неразделна част от нея за 2019г.: „За“ – 5 /пет/ гласа, „Против“ – 0 /нула/ 
гласа, „Въздържал се“ – 0 /нула/ гласа. 
По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков:   Постъпила е Докладна 
записка от Кмета на Община Две могили с вх. № 99/ 17.03.20202г., относно: Отдаване под 
наем на имоти – частна общинска собственост в землището на с. Чилнов, община Две 
могили, обл. Русе.Става въпрос за два имота - изоставени ниви. Към тях е проявен интерес 
за наемането им. Двата общо са 116 дка и първоначалната цена на търга е 4058 лева, което 
е много добре. Имате ли въпроси? Не. Да гласуваме.  
Комисията прие Докладна записка от Кмета на Община Две могили с вх. № 99/ 
17.03.20202г., относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост в 
землището на с. Чилнов, община Две могили, обл. Русе.: „За“ – 5 /пет/ гласа, „Против“ – 0 
/нула/ гласа, „Въздържал се“ – 0 /нула/ гласа. 
По трета точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Постъпила е Докладна 
записка от Кмета на Община Две могили с вх. №100/ 17.03.2020г., относно: Продажба на 
имоти частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Помен, община Две 
могили, с начин на трайно ползване „Нива“.Постъпило е заявление за закупуване на два 
парцела общо 159 дка. Имотите са необработваеми, захрастени и изискват да бъдат 
вложени много средства за почистването им. Предложената цена за двата имота е 130000 
лева, което е много, като се има в предвид състоянието на имотите, но ние не можем да 
падаме под пазарната отценка, която е 129 000 лева. Ако нямате въпроси предлагам да 
гласуваме. 
Комисията прие Докладна записка от Кмета на Община Две могили с вх. №100/ 
17.03.2020г., относно: Продажба на имоти частна общинска собственост, находящи се в 
землището на с. Помен, община Две могили, с начин на трайно ползване „Нива“ .: „За“ – 5 
/пет/ гласа, „Против“ – 0 /нула/ гласа, „Въздържал се“ – 0 /нула/ гласа. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Постъпила е Докладна 
записка от Кмета на Община Две могили с вх. №107/ 17.03.2020г., относно: Даване на 
предварително съгласие за промяна на предназначението на части от два имота – 
публична общинска собственост / пасище, мера/, за разширяване на мюсюлманския и 
християнския гробищен парк в с. К. Върбовка. На миналата сесия коментирахме проблема 
с гробищните паркове, за това няма да разяснявам отново, ако някой има въпроси, да ги 
зададе. Няма въпроси, да гласуваме. 
Комисията приеДокладна записка от Кмета на Община Две могили с вх. №107/ 
17.03.2020г., относно: Даване на предварително съгласие за промяна на предназначението 
на части от два имота – публична общинска собственост / пасище, мера/, за разширяване 
на мюсюлманския и християнския гробищен парк в с. К. Върбовка: „За“ – 5 /пет/ гласа, 
„Против“ – 0 /нула/ гласа, „Въздържал се“ – 0 /нула/ гласа. 
По пета точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Постъпила е Докладна 
записка от Кмета на Община Две могили с вх. №108/ 18.03.2020г., относно: Отчет  за 
изпълнение на Общинската програма за установяване на контрола върху кучешката 
популация на територията на община Две могили, област Русе. Отчетът е добре направен, 
засегнати са проблемите с бездомните кучета и мерките, които се вземат. Имате ли 
въпроси? Аз предлагам по докладната да докладва д – р Ивайло Иванов въпреки, че не е 
член на нашата комисия, тъй като е най – компетентен по въпроса. Ако сте съгласни да 
гласуваме Докладната. 
Комисията прие Докладна записка от Кмета на Община Две могили с вх. №108/ 
18.03.2020г., относно: Отчет  за изпълнение на Общинската програма за установяване на 
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контрола върху кучешката популация 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) 
 


