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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  
№ 11 

 
 

 

Днес, на 14.07.2008 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: Докладна записка с вх.№ 227/11.07.08 г. Приемане на НАРЕДБА №13 

за отглеждане на животните на територията на община Две могили. 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Наредбата е 
съобразена с Наредба № 7 с Закона за ветеринарно - медицинската дейност и може да бъде 
гласувана на първо четене. Считам, че или към тази Наредба или отделно да се разработи 
пазар за животни в съответствие с хуманното отношение към животните. Това е пряка 
зависимост с опазване на околната среда и с ограничаването на епидемиите при животните 
както и недопускане на зоолози. Друг момент е оползотворяването на оборския тор. Ние сме 
селска община животни има и ще има, въпроса е как ще бъдат оползотворени отпадъците, 
затова е необходимо да се вземе решение към Наредбата за сегментиране, за вземане на 
конкретно решение за начина на оползотворяване на отпадъците освен традиционния. 
 1. Никола Николов: Значителна част от животновъдите не отговарят на тази 
Наредба. Необходимо е да се осъществи контрол, който наистина да ги принуди да 
изпълняват изискванията на Наредбата. Как ще се извършва това? 
 2. Енчо Петров: Хората са бедни и  проблема ще бъде трудно решен. Повечето от 
тях се изхранват с тия животни. Мисля, че трябва да се правят компромиси. 
 3. Велко Иванов: Вече сме в европейския съюз и щем нещем трябва да се 
съобразяваме. Крайно време е вече всеки да се занимава с това кое може и разбира 
съобразено с нормативната уредба в страната. 

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

 

Комисията с …5… (пет) гласа „за” РЕШИ ДА ПОДКРЕПИ на първо четене Наредба № 13. 
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 Заседанието на постоянната комисия завърши в 15.30 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) 
 
 
 


