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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  
 
 
 

№ 4 
 
 

 

Днес, на 17.03……...2008 г., от 11.00 часа, в град Две могили, в сградата на 
Общината, в стая № 9, 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. 

  

В работата на комисията с право на съвещателен глас участие взе Байчо Георгиев – 
председател на Общинския съвет. 

 

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

 
1 Обсъждане на докладна записка на кмета на общината. 

 относно :Даването на съгласие за ползване на общинските мери и пасища за 

отглеждане на животни в съответствия с условията за подържане на пасищата в 
добро екологично и земеделско състояние и определяне на такса и правила за 
ползването им 

 

 По първа точка от дневния ред докладва Никола  Иванов: 
Запозна членовете на комисията с докладната на кмета. 
  

     1. Г-н Чолаков Много е трудна задачата да се съберат авансово пари, а доколкото 
разпределението 50% е нормално при положение ,че и двете страни поемат задължение за 
подържане на пасищата 
     2. Г-н Донев По какъв начин ще се осъществи контрола за почисване на 
пасищата?Необходимо е общинския съвет да получи инфорция за начина на разходване на 
средствата и конкректно извършените дейности.      
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  3 Никола Иванов Необходимо е да има санкция при неизпълнение на 
задължението за почистване на пасищата.         
    
 
 

 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с …5… (пет…..) гласа „за” ПРЕДЛАГА да се обсъдят 
направените предложения и да се предложат за гласуване на сесея на 
Общинския съвет. 

1 Общинския съвет задължава кмета на общината да представи отчет за начина на 
разходване на средствата за тази деиност.  
2 Предвиждане на санкции при неизпълнение на задълженията. 
2.  

  
Заседанието на постоянната комисия завърши в 13.00 часа. 
 
Подписали протокола: 

 
 

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) 
 
 
 


