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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  
№ 10 

 
 

 

Днес, на 16.06.2008 г., от 14.00 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. Относно: Обсъждане поддръжката на пасищата в град Две могили. 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Знаете, че 
гласувахме средства за закупуване на инвентар за подръжка на пасищата в добро 
състояние. Не е нужно, обаче само подръжка, а и облагородяване на тревостоя. Трябва да 
се засеят подходящи тревни смески, които да осигурят по пълноценна храна за животните. 
Според мен трябва да помислим по този въпрос. 
 1. Никола Николов: Повече от мерите и пасищата са на наклонени терени и тяхното 
обработване и засяване ще увеличи ерозията, може дори някои терени да загубим като 
пасища, защото почвения пласт върху скалите е малък. Не мисля, че може да се постъпи 
към масово подобряване на видовото растително разнообразие. 
  2. Енчо Петров: Една част от пасищата са по поречието на река русенски Лом, а 
както знаем попада в „Натура 2000”. Мисля, че там няма да може да направим нищо по 
въпроса. 

 След приключване на разискванията, приехме следното 
    С Т А Н О В И Щ Е: 

 

Комисията с …5… (пет) гласа „за” Предлага на Кмета на Общината да разработи 
Програма за облагородяване на пасищата в Общината с подходящи растения с цел по 
пълноценното им използване за нуждите на животновъдството в района. 

 

 
 

  
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 15.30 часа. 
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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) 
 
 
 


