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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  
№ 13 

 

Днес, на 01.10.2008 г., от 14.30 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 и Нейхан Назих – специалист „Земеделие” в общинската 
администрация. 

 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
 1. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 348/26.09.2008 г. на Кмета на Община Две 
мотили, относно: Участие на Община Две могили в съвместен проект с Община Даненберг, 
Германия.  
 По първа точка от дневния ред докладва Велко Иванов: В момента съм в процес 
на изграждане на подобен проект в поверената ми кооперация на село Кацелово. Уверявам 
ви, че това е много напредничево нещо. На практика няма отпадни продукти, не се 
замърсява околната среда и всички досегашни отпадъци влизат в употреба. 
 2. Енчо Петров: Освен, че щадим околната среда икономическия ефект от подобни 
мероприятия е добър. Знаете колко се покачи цената на торовете за селскостопанството, а 
това е икономическа изгодно перспектива. Също подкрепям докланата.  
 3. Светлозар Донев: Посещавал съм такива обекти в Германия. Велко е прав, че 
ефекта за опазване на околната среда е огромен. Предлагам да подкрепим докладната 
записка.  
   

 След приключване на разискванията, приехме следните 
  

С Т А Н О В И Щ А: 
 

 1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” РЕШИ ДА ПОДКРЕПИ Докладна записка с вх. № 
348/26.09.2008 г. на Кмета на Община Две могили, относно: Участие на Община Две могили 
в съвместен проект с Община Даненберг, Германия.  
 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 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) 
 
 
 


