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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  
№ 27 

Днес, на 17.03.2010 г. от 15.00 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. Енчо Петров Стоянов – секретар. 
2. Светлозар Милчев Донев – член.  
3. Никола Иванов Николов – член. 
4. Мехмед Селманов Чолаков – член. 
Отсъства: Велко Иванов Иванов– Председател на комисията. 

 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. № 92/09.03.2010 г., относно: Отчет за 
2009 г. за изпълнение на Общинската стратегия за опазване на околната среда в Община 
Две могили и Програма за опазване на околната среда и Общинската програма за 
управление на отпадъците, като част от нея. 

По първа точка от дневния ред докладва Никола Николов: Като цяло отчетът за 
2009 г. за изпълнение на Общинската стратегия за опазване на околната среда в Община 
Две могили е разработен добре и аз го подкрепям. Имам само една препоръка да се обръща 
по-голямо внимание на сметищата за животински отпадъци. Трябва да се завиши контролът 
и да се направи още едно сметище на територията на Общината, защото местоположението 
на настоящото не покрива нуждите на населението. Ако нямаме финансова възможност за 
две сметища, то нека се избере по-комуникативно място за вече съществуващото. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Светлозар Донев: Приемам отчета, като смятам, че е наложително да се обърне 
по-голямо внимание на превенцията на културата на гражданите на Общината, което е роля 
както на общинската администрация, така и на общинското ръководство. 

2. Енчо Петров: Съгласен съм да се приеме отчета. 
3. Мехмед Чолаков: Отчетът е добър, вижда се какво е направено за една годин по 

отношение на опазването на околната среда, така че да се приеме. 
 

След приключване на разискванията, приехме следното  
  

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема отчета за 2009 г. за изпълнение на 
Общинската стратегия за опазване на околната среда в Община Две могили и Програмата 
за опазване на околната среда и Общинската програма за управление на отпадъците, като 
част от нея. 

 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 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) 
 
 
 
 


