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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  
№ 23 

Днес, на 13.11.2009 г., от 16.00 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. 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 взе участие Нейхан Назиф – старши специалист 

„Земеделие и гори” в Общината. 
 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. № 520/11.11.2009 г., 
относно: Информация за състоянието на общинския поземлен фонд и горски фонд в 
Община Две могили в периода от октомври 2008 г. – септември 2009 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 535/13.11.2009 г., 
относно: Актуализиране на списъци за задоволяване нуждите на общински и обществени 
учреждения и ветерани от войните. 

По първа точка от дневния ред докладва Eнчо Петров: Тази информация е 
заложена с Решение № 249 от миналата година. От нея придобиваме представа за 
поземления и горски фонд. Трябва да ни е ясно, че от земята и горите Общината може да 
печели. Затова е важно да знаем с каква земя разполагаме, актувана ли е тя и имаме ли 
проблеми със собствеността.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Никола Николов: Информацията е добра основа, върху която може да се 
надгражда. Стриктно трябва да се контролира какво се случва с общинската собственост. 
Известно ни е, че до скоро част от тези земи се обработваха от кооперацията без да плащат 
нито лев на Общината. 

2. Светлозар Донев: Според информацията 1 693 дка не се ползват. Какво означава 
това? 

3. Нейхан Назиф: Това са ясаци. 
По втора точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Няма лошо, след като 

има добита дървесина тя да се разпредели между общинските учреждения и сред 
ветераните. Трябва да се има в предвид, обаче, че Грозю Цанев Грозев има постоянен 
адрес в град Русе и няма право на дърва за огрев. В останалата си част няма проблеми. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Велко Иванов: Според мен решението трябва да има друг вид, а именно: 1. 
Изменя приложение № 1 от Решение № 490 по Протокол № 38 от 2009 г., който добива 
следния вид. Втора точка да има следния текст: Тодор Маринов Донев от село Широково да 
бъде включен в приложение № 2 на Решение № 490. 
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2. Мехмед Чолаков: Съгласен съм с г-н Иванов. Ние веднъж вече сме приели 

приложение № 2 и само заради един човек не е необходимо да приемаме ново приложение 
без да сме отменили старото. 

След приключване на разискванията, приехме следните 
  

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” реши да приеме информация за състоянието на 
общинския поземлен фонд и горски фонд в Община Две могили в периода от октомври 2008 
г. – септември 2009 г. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” реши да приеме актуализиране на списъци за 
задоволяване нуждите на общински и обществени учреждения и ветерани от войните, като 
решението добие вида предложен от Велко Иванов. 
 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 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) 
 
 
 
 


