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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  
№ 19 

Днес, на 09.04.2009 г., от 16.30 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. 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. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 208/09.04.2009 г. на Кмета на Община Две 
мотили, относно: Даване на съгласие за ползване на общинските мери и пасища за 
отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на пасищата в добро 
екологично и земеделско състояние и определяне на такса и правила за ползването им за 
2009 г.  
 По първа точка от дневния ред докладва Енчо Петров: Аз приемам 
представената ни докладна с изключение таксата за ползване, посочена в т. 4  къдета е 
записано че в общината остават 50 %, а другите – в животновъдите. Според мен общината 
трябва да получи не повече от 25 %, тъй като разходите, които прави не са големи за 
поддържането на пасищата.  
 1. Светлозар Донев: Разяснителната кампания трябва да се направи много добре, 
за да се сведе до минимум напрежението между животновъдите. Трябва да се намери 
точната цена, за да не се получи така, че средствата, които ще се получат от пасищата да се 
окажат недостатъчни за подръжката им или обратно – в голям излищък. 
 2. Никола Николов: Трябва да получим балансов отчет за предходната година, 
откойто да се види, какви разходи са направени за подръжката на пасищата и тогава да 
вземем решение за размера на таксата.   
 3. Мехмед Чолаков: Ще вземем решение, без да сме запознати с конкретните 
цифри. Предлагам най-напред да изслушаме отчета на кмета за предходната година и 
тогава да вземем решение за размера на таксата по т. 4 от докладната. 

 След приключване на разискванията, приехме следното 
  

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” РЕШИ ДА ПРЕДЛОЖИ на Общинския съвет, 
докладната: 

1.1. Да се отложи за следващото заседание, на което да бъде представен отчет за 
изразходваните средства от общината през 2008 г. за поддържане на пасищата. 

1.2. Ако се приеме да бъде разгледана – таксата по т. 4 да се намали от 50 % на 25 % 
за общината. 
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 Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 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) 
 
 
 


