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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  
№ 15 

 

Днес, на 27.10.2008 г., от 15.00 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, Веселин Георгиев – началник на Общинска служба 
„Земеделие и гори” – Две могили, Бейтола Ибрям Бейтола – зам. - началник на Общинска 
служба „Земеделие и гори” – Две могили, д-р Пенев  - главен лекар към РВМС – Две могили, 
граждани – животновъди. 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
 1. Обсъждане на промени в Наредба №13 за Отглеждане на животни на територията 
на община Две могили, облст Русе”. 
 По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: След като проведох 
няколко срещи с животновъди, мога да обобщя предложенията за изменение на наредбата 
така:  
 1. Чл. 4, т.1 – отпада и се заменя с текстта ”Градски район-жилищните зони с 
дворищна регулация” 
 2. Чл. 6 придобива следния вид: ”В жилищната зона с дворищна регулация на град 
Две могили  се разрешава отглеждането на селскостопански животни както следва: 
 1. Едър рогат добитък – 9 броя заедно с прлиплодите 
 2. Дребен рогат добитък-50 броя заедно с приплодите 
 3. 5броя прасета за угояване. 
 4. Еднокопитни /коне, магарета/-3 броя заедно с приплодите. 
 5. 50 броя кокошки. 
 3. Чл. 7- отпада 
 4. Чл.8 – отпада текстта”Ако лицето е регистрирано като земеделски производител”. 
 5. Чл.12 съкращението „ЗВПД ставаЗВМД и МЗП става МЗХ.” 
  6. Чл. 13 да отпадне текстта „регистрират”. 
 7. Да се направят следните промени на текстта на чл.15 стар текст -” Собствениците 
на животни са длъжни в тридневен срок да представят на ветеринарния лекар който 
обслужва животновъдния обект, ветеринарномедицинско свидетелство за придобитите 
животни, а за едрите преживни и еднокопитни животни ветеринарномедицински паспорт, да 
съхраняват дневник за проведени лечебно-профилактични мероприятия да не ги изоставят, 
да съхраняват ветеринарномедицинските паспорти на притежаваните от тях животни, да се 
грижат за здравето им, да спазват изискванията за придвижване и транспортиране на 
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животни и изискванията за защита и хуманно отношение към тях.”- да придобие следния 
вид - „Собствениците на животни са длъжни в тридневен срок да представят на 
ветеринарния лекар който обслужва животновъдния обект, ветеринарномедицинско 
свидетелство за придобитите и напуснали животни и  за новородените до 7 ден след 
раждането им, а за едрите преживни и еднокопитни животни ветеринарномедицински 
паспорт, да съхраняват дневник за проведени лечебно-профилактични мероприятия да не ги 
изоставят, да съхраняват ветеринарномедицинските паспорти на притежаваните от тях 
животни, да се грижат за здравето им, да спазват изискванията за придвижване и 
транспортиране на животни и изискванията за защита и хуманно отношение към тях” 
 8. Чл. 20, ал.1, т. 6 – да отпадне .Да отпаднат и ал3 и ал 4 от същия член. 
 9. Чл. 24 да отпадне текстта - „ако има такива”. 
 10. Чл. 29 - отпада. 
 2. Г-н Велко Иванов: Приемам предложенията за промени. Около тази наредба се 
насъбраха много мнения. Донев е успял да ги обобщи и подреди добре. 
 3. Г-н Мехмед Чолаков: Увеличават се бройките на животните. Надявам се , че тук 
присъстващите животновъди, това ги устройва. 
 4. Г-н Никола Николов: Бройките се увеличават, но не е ли по-добре да си останат, 
така както са предложени и приети на първо четене. 
  5. Г-н Валентин Георгиев: Русе са предвидили повече животни да се отглеждат в 
границите на града отколкото вие. По – добре да се увеличи броя на животните, за да може 
хората да си запазят поминъка.  
 

 След приключване на разискванията, приехме следните 
  

С Т А Н О В И Щ А: 
 

 1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” РЕШИ ДА ПРЕДЛОЖИ на Общиннкия съвет да 
бъдат направени промени в Наредба № 13, както следва:  
1. Чл. 4, т.1 – отпада и се заменя с текстта ”Градски район-жилищните зони с дворищна 
регулация” 
 2. Чл. 6 придобива следния вид: ”В жилищната зона с дворищна регулация на град 
Две могили  се разрешава отглеждането на селскостопански животни както следва: 
 1. Едър рогат добитък – 9 броя заедно с прлиплодите 
 2. Дребен рогат добитък-50 броя заедно с приплодите 
 3. 5броя прасета за угояване. 
 4. Еднокопитни /коне, магарета/-3 броя заедно с приплодите. 
 5. 50 броя кокошки. 
 3. Чл. 7- отпада 
 4. Чл.8 – отпада текстта”Ако лицето е регистрирано като земеделски производител”. 
 5. Чл.12 съкращението „ЗВПД ставаЗВМД и МЗП става МЗХ.” 
  6. Чл. 13 да отпадне текстта „регистрират”. 
 7. Да се направят следните промени на текстта на чл.15 стар текст -” Собствениците 
на животни са длъжни в тридневен срок да представят на ветеринарния лекар който 
обслужва животновъдния обект, ветеринарномедицинско свидетелство за придобитите 
животни, а за едрите преживни и еднокопитни животни ветеринарномедицински паспорт, да 
съхраняват дневник за проведени лечебно-профилактични мероприятия да не ги изоставят, 
да съхраняват ветеринарномедицинските паспорти на притежаваните от тях животни, да се 
грижат за здравето им, да спазват изискванията за придвижване и транспортиране на 
животни и изискванията за защита и хуманно отношение към тях.”- да придобие следния вид 
- „Собствениците на животни са длъжни в тридневен срок да представят на ветеринарния 



 3 
лекар който обслужва животновъдния обект, ветеринарномедицинско свидетелство за 
придобитите и напуснали животни и  за новородените до 7 ден след раждането им, а за 
едрите преживни и еднокопитни животни ветеринарномедицински паспорт, да съхраняват 
дневник за проведени лечебно-профилактични мероприятия да не ги изоставят, да 
съхраняват ветеринарномедицинските паспорти на притежаваните от тях животни, да се 
грижат за здравето им, да спазват изискванията за придвижване и транспортиране на 
животни и изискванията за защита и хуманно отношение към тях” 
 8. Чл. 20, ал.1, т. 6 – да отпадне .Да отпаднат и ал3 и ал 4 от същия член. 
 9. Чл. 24 да отпадне текстта - „ако има такива”. 
 10. Чл. 29 - отпада. 
 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 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) 
 
 

 

 

 

 

 


