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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  
№ 14 

 

Днес, на 07.10.2008 г., от 15.30 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. № 361/03.10.2008 г. на Кмета на Община Две 
мотили, относно: Осигуряване на дърва за огрев за отоплителен сезон 2008 – 2009 г.  
 2. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 362/03.10.2008 г. на Кмета на Община Две 
мотили, относно: Осигуряване на дърва за огрев на ветеренати от войната  
 По първа точка от дневния ред докладва Велко Иванов: Кмета на Общината 
предлага с тази Докладна да се извърши сеч и добив на дървесина в четири гори. 
Дървесината да се предостави на хората от общината в размер до 5 куб. м. са собствените 
му нужди, без право на продажба. Считам, Докладната за уместна, поради което предлагам 
да я подкрепим. 
 1. Мехмед Чолаков: Подкрепям казаното от Велко. Само трябва да се види дали в 
тези гори има дървета. Да не се окаже, че там има само храсти. 
 2. Енчо Петров: Само в „Кьор Иван дере” има дървета като хората. В другите три 
гори има, но не са много. Всички те пострадаха от набезите на бракониери. 
 3. Светлозар Донев: Цената от 15 лв. е малко висока. Да се предвиди опция за 
намаляването и  
 По втора точка от дневния ред докладва Енчо Петров: Тази Докладна касае 
ветераните от войната. Предлага се да им бъдат осигурени по 3 куб. дърва на цена от 20 лв. 
Считам, че цената е поносима, така, че да я подкрепим и нея. 
 1. Никола Николов: Не става ясно, разходите за транспорт, за чия сметка ще бъдат. 
 2. Велко Иванов: От Кмета знам, че те ще бъдат за сметка на Общината. 
 3. Нейхан Назиф: През миналата година се предлагаха по 15 лв., но транспорта бе 
скъп – приблизително 30 лв. Тази година цената от 20 лв. е добра, а транспортните разходи 
действително ще са за сметка на Общината.  

 След приключване на разискванията, приехме следните 
  

С Т А Н О В И Щ А: 
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 1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” РЕШИ ДА ПОДКРЕПИ Докладна записка с вх. № 
361/03.10.2008 г. на Кмета на Община Две мотили, относно: Осигуряване на дърва за огрев 
за отоплителен сезон 2008 – 2009 г.  
 2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” РЕШИ ДА ПОДКРЕПИ Докладна записка с вх. № 
362/03.10.2008 г. на Кмета на Община Две мотили, относно: Осигуряване на дърва за огрев 
на ветеренати от войната.  
 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.30 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) 
 
 
 


