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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  
№ 23 

 

Днес, на 22.10.2021 г. от 11,30часа, 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. № 286/14.10.2021 

г., относно: Годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на 
територията на община Две могили и готовността за зимен експлоатационен 
сезон 2021-2022г. 

 
По първа точка от дневния ред докладваМехмед Чолаков:  

Колеги, постъпила е Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 286/14.10.2021 г., 
относно: Годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на 
община Две могили и готовността за зимен експлоатационен сезон 2021-2022. Моля, за 
вашето мнение. 

Христина Ефтимова: Аз лично не виждам нищо по – различно от миналогодишния 
доклад. 

Соня Неделчева – Нечева: Г – жа Ефтимова е права. За съжаление нашите 
препоръки не са взети в предвид и ни се представя, за пореден път, един повърхностен 
доклад за готовността на Община Две могили за защитата от бедствия и готовността за 
предстоящия зимен период. Докладът започва отново с индивидуалните средства за 
зашита от бедствия, с които разполага общината – противогази, ръкавици, чорапи, кирки, 
лопати, мотики, пръскачки и т.н. Особено голямо внимание е отделено на обучението, 
което е проведено през годината, най – вероятно за цяла година само това е свършено. 
Докладът продължава с предприетите действия за предотвратяване разпространението на 
ковид. Мероприятията, които са извършени, са да се спазват заповедите на Министъра на 
здравеопазването, да се купят маски и дезинфектанти за служителите от администрацията, 
кмета да издава заповеди и до тук. Трябва, обаче да се отчете факта, че вече втора година 
сме в ковид пандемия и тези мерки въобще не са достатъчни. През тази година 
общинското ръководство трябваше да започне кампания по популяризиране на 
ваксинирането срещу Ковид 19, да бъдат закупени и поставени електронни термометри на 
местата със свободен достъп на населението в сградата на общината – в данъчна служба, 
ТСУ, АПОН, така че хората с повишена температура да нямат контакт с общинските 
служители.  

Следващата част от Доклада засяга подготовката за зимния сезон. И тук разбираме, 
че към днешна дата няма сключени договори за зимно почистване. Ще бъдат сключени да 
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края на месец ноември, което е, меко казано, несериозно при условие, че зимният сезон 
започва на първи ноември. Заявени са инертни материали за гр. Две могили и селата – 
пясък и сол. Общинското ръководство не е ли чувало за други материали и средства срещу 
заледявания? Или по – лесно и евтино е сол и пясък. За предходната година за 
опесъчаване са дадени само 6732 лева, но пък за сметка на това 46037 са изразходвани за 
пътна маркировка, която беше поставена вълнообразно и вече почти е изтрита и не се 
вижда. Предполагам, че не е изполвана нужната за целта боя. Освен липсата на 
маркировка трябва да отбележим и факта, че голяма част от общинската пътна мрежа е 
стеснена поради непочистване на едногодишна и многогодишна растителност – клони, 
храсти, треви. Имах обещанието на Кмета на общината, че почистването ще започне от 
първи септември, но уви. Училищата и детските градини са обезпечени с горива, 
разработени са обходни маршрути там където е възможно и с това приклчва Доклада. За 
поредна година няма предприети превантивни мерки срещу наводнения, свлачища и други 
природни бедствия. Моето мнение е, че трябва да приемем Доклада, но със забележки и да 
насочим вниманието на ръководството на общината към това звено от общинската 
администрация с препоръки да предприеме мерки, с които да накара служителите да си 
вършат работата или да ги замени с такива, които ще се справят с тази отговорна задача. 
Мисля, че живота и здравето на жителите на община Две могили трябва да бъде 
приоритетна задача.  

Мехмед Чолаков: Напълно съм съгласен с г – жа Нечева. За пореден път ни се 
предоставя докладна, която е написана проформа. Годишният доклад е за информация и 
ние, естествено, ще го приемем. Той отразява това, което е свършено през годината. По – 
лошото е, че това което се върши е неадакватно на съвремената действителност. Г – жа 
Нечева е права, че след като някои не си върши работата, то той трябва да бъде сменен. Не 
можем да си позволим да бъдем безотговорни към здравето и безопасността на хората. Не 
е редно. За това предлагам да гласуваме Доклада с направените забележки. 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 286/14.10.2021 г., относно: 
Годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на община Две 
могили и готовността за зимен експлоатационен сезон 2021-2022г. : „За“ – 5 /пет/ гласа, 
„Против“ – 0 /нула/ гласа, „Въздържал се“ – 0 /нула/ гласа. 

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: 
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___________ (Бисер Йончев) 

 


