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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  

№ 36 

Днес, на 18.07.2011 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. 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. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

266/12.07.2011 г., относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в 

село Баниска. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

277/15.07.2011 г., относно: Осигуряване на собствен финансов принос и 

партньорство по проект при кандидатстване по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекти за „Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Борово/Бяла” по 

Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 година”  

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Въпросът за 

продажбата на този имот бе разглеждан от нас преди две години. Явно няма 

кандидати, поради което сего се предлага да се стартира отново продажбата, но с 

друга начална цена. Предлагам да подкрепим докладната.  

 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Енчо Петров: Наистина едноетажната сграда не съществува и трябваше 

да се намали продажната цена.  

По втора точка от дневния ред докладва Енчо Петров: Необходимо е да 

се подкрепи партньорството със Сдружението за управление на отпадъците. Това е 

особенно важно за опазването на околната среда иподобряване сметосъбирането и 

сметопочистването по населените места.  

В разискванията по втора точка взеха участие: 

1. Никола Николов: Това трябва е приоритет за общинската 

администрация. Въпросът е дали собствения принос ще бъде покрит от таксата за 

битовите отпадъци. 

 

След приключване на разискванията, приехме следните  
  

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласието си за продажбата на 

имота – частна общинска собственост в село Баниска, подробно описан в Докладна 

записка от Драгомир Дамянов с вх. № 266/12.07.2011 г. . 
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2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласието си за осигуряване на 

осигуряване на собствен финансов принос и партньорство по проект при 

кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по проекти за „Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Борово/Бяла” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 

2013 година”, съгласно Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

277/15.07.2011 г. 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 часа. 
 

Подписали протокола: 

 

          1. ……………………  2. …………………      3. ………………... 
                         (Енчо П. Стоянов)                              (Светлозар М. Донев)         (Никола Ив. Николов) 

 

 

4. ………………………    
                           (Мехмед С. Чолаков) 
 

 

       Председател на комисията: 

 

 

       _______________ (В. Иванов) 

 

 

 

Секретар     на      комисията: 

 

 

       ____________ (Енчо Стоянов) 


