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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  
№ 30 

Днес, на 17.08.2010 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. 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. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 308/12.08.2010 г., 
относно: Приемане актуализирания бюджет на Община Две могили за 2010 г. 

2. Разглеждане писмо на областния управител № 9403-65 от 11.08.2010 г. относно: 
Жалба на Сдружение на животновъдите в град Две могили „Поминък”.  

По първа точка от дневния ред докладва Велко Иванов:Подробно се запознах с 
предложения актуализиран бюджет. Прави впечатление, че нещтата не са толкова зле 
въпреки кризата и намаляването на общтата и изравнителна собсидия.Намаляват се 
капиталовите разходи с около 30 000 лева за четвъртокласната пътна мрежа.Смятам ,че в 
края на годината можем да излезем с балансиран бюджет.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Енчо Петров: Съгласен съм с така предложения бюджет,според мен не може да 
бъде по добър. 

2. Никола Николов: Бюджета може да се балансира до края на годината,трябва да 
се работи по намаляване на разходната час. 

3. Мехмед Чолаков: С направеното предложение съм съгласен. 
4. Светлозар Донев: Бюджета е добър и трябва да го  приемем. 
По първа точка от дневния ред докладва Енчо Петров: Получена е жалба от 

сдружението на животновъдите от Две могили.Имат претенции ,защо наема за пасищата е 
от 3 лева.Това е една синволична цена и трябва да се плаща в началото на периода ,а не в 
края след като получат собсидията.Искат по този начин ,но общинския съвет е приел това 
правило.Ние трябва да подържаве решението на общинския съвет. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Никола Николов: Направили са си сдружение и трябва да работят по правилата 
,които определя общинският съвет,в крайна сметка пасищата са собственност на общината 
и  общинският съвет определя начина им на отдаване на ползватвели. 

2. Мехмед Чолаков: Аз също подкрепяп предложението на общински съвет,таксата 
наистина не е толкова висока и мисля,че ще е по силите на членовете на сдружението. 

 
След приключване на разискванията, приехме следните  

  

С Т А Н О В И Щ А: 
 



 2 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” Приема актуализацията на общинския бюджет за 

2010 година и педлага общинския съвет да го гласува. 
2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” подържа решението на общинскя съвет за 

ползването на общинските пасища от животновъдите. 
 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 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) 
 
 
 
 


