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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  
№ 1 

 

Днес, на 20.12.2019 г. от 12,00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стаята на Общинския съвет, 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,относно:Приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на 
възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Две могили за периода 2020 – 
2023г. 

По първа точка от дневния ред докладваМехмед Чолаков: Колеги, постъпила е 
 Докладна записка от Кмета на Община Две могили, относно: Приемане на 
краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни 
източници и биогорива на Община Две могили за периода 2020 – 2023г. знаете, че 
съгласно ЗЕВИ, Кмета на общината е длъжен да представи краткосрочни и дългосрочни 
програми за използването на енергията от възобновяеми източници. Запознали сте се с 
програмата. Направен е подробен анализ на обстановката в общината и възможностите за 
използване на възобновяеми източници. Програмата е отворена и може да се допълва. 
Имате ли въпроси, мнения по Програмата? 

Разисквания по първа точка: 
1. Бисер Йончев: Наистина в Програмата е направен много обстоен анализ на 

географското положение на община Две могили и природните и 
дадености, икономика и възможностите за използване на различните 
възобновяеми енергийни източници, но не са засегнати мерките и 
начините за стимулиране на населението за използването им. Това е един 
от въпросите ми, имам и още, но тъй като няма представител на 
вносителя, ще си задам въпросите по време на заседанието. 

2. Мехмед Чолаков: Ако няма други въпроси или предложения за допълване 
на Програмата, предлагам да я гласуваме. 

 
След приключване на разискванията, комисията прие следните 

 
С Т А Н О В И Щ А: 

 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Докладна записка от Кмета на Община 

Две могили, относно: Приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на 
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възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Две могили за периода 2020 
– 2023г. 

 
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) 
 


