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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  
№ 8 

 
 

 

Днес, на 03.06.2008 г., от 16.00 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: Вземане на решение за поемане на общински дълг и за 

получаване на кредит от банка или друга финансов институция за финансиране на 

необходимите разходи, при одобряване на проект за финансиране по ОС 2, 

дейности с отпадъци от ОП “Околна среда 2007-2013 г”. 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Енчо Петров: Мисля, че това е крайно 
наложително имайки предвид сегашното състояние на нещата. Сметищата в Общината се 
поддържат не много добре, което може да доведе до бъдещи екологични проблеми. 
Подкрепям идеята за транспортиране на отпадъците до регламентираното сметище в Бяла. 
 1. Велко Иванов: Идеята е добра. В нашия район има много подпочвени води и не е 
изключено да се получи някакво замърсяване, което наистина ще е голям проблем. 

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

 

Комисията с …5… (пет) гласа „за” Подкрепи предложението за получаване на кредит 
от банка или друга финансов институция за финансиране на необходимите разходи, 
при одобряване на проект за финансиране по ОС 2, дейности с отпадъци от ОП 
“Околна среда 2007-2013 г”. 
 

  
 
 

  
Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 

 
Подписали протокола: 
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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) 
 
 
 


