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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  
№ 29 

Днес, на 25.05.2010 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. Велко Иванов Иванов– Председател на комисията. 
2. Енчо Петров Стоянов – секретар. 
3. Никола Иванов Николов – член. 
4. Мехмед Селманов Чолаков – член. 
Отсъства: Светлозар Милчев Донев – член.  
В работата на комисията взе участие Нейхан Назиф – старши специалист 

„Земеделие и гори” в Общината. 
 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. № 184/25.05.2010 г., относно: 
Изменение и допълнение на Решение № 658 взето на зеседание на Общински съвет Две 
могили с Протокол № 48/23.04.2010 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Велко Иванов: Приемаме така 
направеното предложение с направените корекции, с цел уеднаквяване на очертаните 
площи и предложените от Кмета на Общината, като размери. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Енчо Петров: Съгласен съм с новите изменения, които са направени. Всичко, 
което е очертано трябва да бъде така, защото ако е по друг начин може да не се получи 
нищо. 

2. Никола Николов: Проблемът е разглеждан на предишното заседание на 
комисията, дължи се на разминаване на данните на Общинска служба „Земеделие и гори”. 
Предлагам да подкрепим предишното си решение. 

3. Мехмед Чолаков: Разминаването не е по наша вина, то е по идентификацията, 
която правят. Това разминаване е валидно за всички очертани площи. Съгласен съм да 
приемем промените, които не зависят от нас. 

4. Светлозар Донев: Твърде важно е да се определят границите с точност, тъй като 
площите подлежат на проверка и ще се наложат санкции. 

След приключване на разискванията, приехме следното  
  

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие за изменение и допълнение на 
Решение № 658 взето на зеседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 
48/23.04.2010 г. 

 
 

 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) 
 
 
 
 


