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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  

№ 38 

Днес, на 12.08.2011 г. от 11.00 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 Молбата на Илиан Стоянов Борисов от село Кацелово, 

относно съставен му Акт за установяване на публично държавно вземане 

По първа точка от дневния ред докладва Велко Иванов: Във връзка с 

поддържането на пасищата през 2009 г. на животновъдите от село Кацелово е 

отпусната от Разплащателната агенция сумата от 47 304.95 лева. МЗХ е направило 

свои проверки по този въпрос и е установило, че има разлики между заявенната 

като „пасище” площ и реално годната за подпомагане площ. По тази причина, 

следва да бъде върната от упълномощеното от животновъдите лице сумата от 

2 414.90 лева. И тъй като 50 % от тази сума е получена от Общината, Илиан иска тя 

да бъде върната на животновъдите от селото. Същите не са виновни за това 

разминаване, поради което считам, че следва да им се възстанови.  

 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Светлозар Донев: От Акта се вижда, че той подлежи на предварително 

изпълнение. Това означава, че животновъдите трябва да са платили тази сума. В 

противен случай – ще имат проблеми със съдия-изпълнител. 

2. Никола Николов: Аз мисля, че след като те нямат вина това да се случи, 

а са платили дължимата на Общината сума, сега следва да им възстановим 

половината от  исканата от тях сума.   

3. Енчо Петров: Да се направи веднага докладна и да се внесе за 

разглеждане на предстоящата сесия. 
 
 

След приключване на разискванията, приехме следните  
  

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” предлага: 

1.1. На упълномощения през 2009 година да представлява животновъдите от 

село Кацелово Илиан Стоянов Борисов от село Кацелово да бъде изплатена сумата 

от 1 207.45 лева, представляваща 50 % от недължимо изплатената и получена от 

Общината на 28.12.2009 година, съгласно сключен между страните договор.  

1.2. Възлага на Председателя на Общинския съвет да изготви и внесе за 

разглеждане Докладна записка. 
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 Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 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) 


