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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  
№ 18 

Днес, на 18.03.2009 г., от 17.00 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. 

  

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
 1. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 154/12.03.2009 г. на Кмета на Община Две 
мотили, относно: Приемане отчет за изпълнение на Общинската програма за опазване на 
околната среда, Програмата за управление на отпадъците като част от нея и Общинската 
стратежия на Общината Две могили, област Русе.  
 По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Представя ни се 
регулярен отчет по който ние трябва да вземем становище – приемаме или не отчета. В 
много отношения той се преповтаря с този, който приехме миналата година. Но проблемите 
на опазването на околната среда са световен проблем. Сега това което предстои пред нас е 
закриването на сметищата – възниква въпроса, а боклука ни, къде ще ходи. Колко ще 
струва. Необходимо е по селата да се направят освен това торища, като за целта могат да 
се използват бившите силажни ями в кооперациите. Полученият угнил тор да се използва за 
земеделски нужди. Проблемите са много, аз посочих – само един, но трябва да се работи в 
тази насока.  
 1. Велко Иванов: Тъй като нерегламентираните сметища трябва да бъдат закрити 
до 16.06., а сметището в Две могили – до края на годината, опасността от замърсяване на 
почвите и водите и появата на нови нерегламентирани сметища е голяма. Въпросът за 
контрола е от съществено значение. 
 2. Енчо Петров: Проблемите, които се разглеждат в отчета са същите с 
миналогодишния отчет. Сега се говори за разделно сметосъбиране и извозване на 
отпадъците.  
 3. Никола Николов:  Запознахме се с нещата, които са свършени през 2008 г. Не 
става ясно, какви ще са мерките, които ще се вземат през настоящата година. Според мен е 
редно да се вземат по-крупни мерки в областта на опазване на биологичното разнообразие 
около пещерата “Орлова чука”. Мисля, че трябва да се ограници използването на 
инсектициди на площите, които са в близост до района, защото освен вредни за посевите 
насекомите унищожават инасекомите, които са основна храна за прилепите в пещерата. 
 4. Мехмед Чолаков: Това е трудно осъществимо, според мен. Но може, например да 
се ограничи ползването на авиация за извършването на растително защитни мероприятия, 
тъй като замърсяването на околната среда при този вид третиране замърсяването е най-
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голямо. Трябва да се помисли и за чистотата на населените места. Ликвидацията на 
нереглементираните сметища ще е много трудно мероприятие. Ще има голяма съпротива.  

 След приключване на разискванията, приехме следното 
  

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” РЕШИ ДА Приеме отчета за изпълнение на 
Общинската програма за опазване на околната среда, Програмата за управление на 
отпадъците като част от нея и Общинската стратежия на Общината Две могили, област 
Русе.  

 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.30 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) 
 
 
 


