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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  
№ 27 

Днес, на 21.01.2022 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. Отчет от Росен Стойков с вх. № 4/07.01.2022 г., относно: Дейността на Районна служба „Пожарна 

безопасност и защита на населението“ град Две могили през 2021 година. 
2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 15/19.01.2022 г., относно: Продажба на Поземлен имот с 

идентификатор № 55837.90.38 по КККР на с. Пепелина, община Две могили, област Русе по Акт за частна общинска 
собственост № 4463/06.12.2021 г. 

По първа точка от дневния ред докладваМехмед Чолаков: Анализът, който ни е предоставен от началника 
на пожарната в Две могили е разгледан обстойно на заседание на четвърта комисия. 

Прави впечатление драстичното намаление броя на произшествията за 2021 година, което е по-малко и от 
средното за 14-годишен период. От анализа се разбира, че това е благодарение на изключително добрата и съвместна 
работа между пожарна, полиция и община. 

През последните години се забелязва и добрата работа във връзка с превантивните мерки, които водят също до 
тези резултати.  

Разбира се, не можем да не отбележим и добрата организация на работа, която е създадена в пожарната 
благодарение на началника. 

Нека за 2022 година си пожелаем да бъде още по-неогнена, за да има колективът на пожарната да работи по 
превантивните мерки и да бъде отделено повече внимание на работата с доброволческите формирования. 

По втора точка от дневния ред докладваМехмед Чолаков: Община Две могили е собственик на следния 
имот - частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор № 55837.90.38 по КККР на с. Пепелина, 
община Две могили, област Русе по Акт за частна общинска собственост № 4463 от 06.12.2021 г. на Кмета на Община 
Две могили, с площ от 1150 кв. м., с трайно предназначение на територията „Земеделска“, с начин на трайно ползване 
„За земеделски труд и отдих“, категория на земята – VI /шеста/, при граници и съседи: север – 55837.90.37, изток – 
55837.94.3, юг – 55837.94.3. 

Към настоящия момент има проявен интерес за закупуването на имота, описан по-горе. 
Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост „Продажбата на имоти и вещи - частна общинска 

собственост се извършва след решение на Общински съвет от Кмета на Общината след провеждане на публичен търг 
или публичнооповестен конкурс”. Данъчната оценка на имота съгласно удостоверение за данъчна оценка № 
680401150/12.01.2022 г. е на стойност 97,80 лв. (деветдесет и седем лева и осемдесет стотинки), а пазарната оценка 
съгласно изготвената Експертна оценка от независим лицензиран оценител е 2780,00 лв. (две хиляди седемстотин и 
осемдесет лева и нула стотинки). Съгласно разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 
разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни 
цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от 
общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от независими лицензирани оценители. 

Имотът е включен в Раздел IV на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост на Община Две могили през 2022 година. 

Комисията по „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, 
земеделие, животновъдство и гори, екология и други дейности” и излезе със становище предложеният ни проект на 
решение 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) 


