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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 26 

Днес, на 17.02.2010 г. от 11.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2 се проведе заседание на постоянната комисия по „Земеделие, гори и опазване на 
околната среда, на което присъстваха: 

1. Велко Иванов Иванов– Председател на комисията. 
2. Енчо Петров Стоянов – секретар. 
3. Светлозар Милчев Донев – член.  
4. Никола Иванов Николов – член. 
5. Мехмед Селманов Чолаков – член. 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 65/11.02.2010 г., относно: 
Общински план за регионално развитие на Община Две могили 2007 – 2013 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Велко Иванов: Общинският план за 
регионално развитие на Общината е добре разработен, но до каква степен ще може да се 
изпълни това, което е заложено в него. Някои неща ги имаше и в предния мандат, но 
улиците все още не са отремонтирани. Но като цяло Комисията приема актуализирания 
план. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Никола Николов: Съгласен съм да се приеме плана в този вид. 

2. Светлозар Донев: Планът е съобразен с условията. Беше необходима неговата 
актуализация, тъй като социално – икономическата обстановка в Общината се е променила. 
В частност с Образованието планът е пряка зависимост с икономическото състояние на 
гражданите в Общината. И от тук разкриването на работни места ще рафлектира върху 
обществения живот на населението. Комисията приема плана за регионално развитие на 
Община Две могили. 

3. Енчо Петров: Селското стопанство е в застой. Гледат се само 3-4 култури, затова 
безработицата е голяма. Сега тя е в пиков момент. Преди 20 години се отглеждаха 20 
култури, а сега са само 5. Ние сме Община със селскостопански облик и трябва да 
продължи развитието му. Като цяло разгледах плана и моите пожелания са да се изпълни. 

4. Мехмед Чолаков: Съгласен съм да се приеме планът. 
 

След приключване на разискванията, приехме следното  
  

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Общински план за регионално развитие на 
Община Две могили 2007 – 2013 г. 

 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
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1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                             (Велко Ив. Иванов)                             (Енчо П. Стоянов)                              (Светлозар М. Донев) 

 
 

4. ………………………  5. ………………………   
                            (Никола Ив. Николов)                              (Мехмед С. Чолаков))  
 
 
 
 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _______________ (В. Иванов) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       ____________ (Енчо Стоянов) 
 
 
 
 


