
 1 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 28 

Днес, на 22.04.2010 г. от 15.00 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. Никола Иванов Николов – член. 
4. Мехмед Селманов Чолаков – член. 
Отсъства: Светлозар Милчев Донев – 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. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 137/14.04.2010 г., 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 2010г. 

По първа точка от дневния ред докладва Велко Иванов: Има промени в Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, относно стопанисването на общинските 
мери и пасища. Нейхан Назиф ще ви обясни какви са те. Относно наема, ще ви зачета 
цялата докладна записка. 

Велко Иванов чете докладната записка. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Нейхан Назиф: Както разбрахте вече има промени в законите за пасищата. 
Основните промени са, че не можем да изчертаваме пасища от едно населено място в друго 
и отпада националния стандарт, който опраделя декари за брой животни. Отправили сме 
запитване до Областна Дирекция „Земеделие” в град Русе. 
 Нейхан Назиф чете писмото. 
 Трябва да осигурим минимална гъстота на животните на пасищата. Има недостиг на 
пасища в Две могили, Бъзовец, Пепелина и Широково.  
 Възложили сме на Кметовете на населени места да проведат събрания с 
животновъдите и да определят точните граници. 

2. Енчо Петров: Имаме два варианта: да се увеличи фонда на пасища и мери, но ще 
трябва да се почистват от живатновъдите, тези, които не са били очертавани досега, или да 
се наемат животновъди от съседни населени места, където има излишък на пасища. Трябва 
животновъдите от тези населени места да се прехвърлят тук. 

3. Мехмед Чолаков: Ако животновъдите се ангажират да си почистят пасищата 
трябва да си платят таксата на Общината предварително, която е 3 лв. за декар.  

 

След приключване на разискванията, приехме следното  
  

С Т А Н О В И Щ Е: 
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1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава 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 2010г. 

 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ………………………  
                             (Велко Ив. Иванов)                             (Енчо П. Стоянов)                              (Никола Ив. Николов) 

 
 

4. ………………………   
           (Мехмед С. Чолаков)  
 
 
 
 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _______________ (В. Иванов) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       ____________ (Енчо Стоянов) 
 
 
 
 


