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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  
№ 16 

Днес, на 20.11.2008 г., от 17.00 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. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 435/20.11.2008 г. на Кмета на Община Две 
мотили, относно: Замяна на земеделска земя – частна общинска собственост със 
земеделска земя – собственост на гражданите.  
 По първа точка от дневния ред докладва Енчо Петров: За тази замяна говорим 
още от времето, когато аз бях кмет. Но тогава все неще пречеше. И сега имаше проблеми, 
но са отстранени. Според мен замяната е изгодна за Общината. Тези 2 дка земя стоят 
неизползваеми, а Ариф иска да сложи там кантар. Едно, че такъв кантар ще и за доброто на 
Две могили, но ще получим в село Пепелина 13 дка земеделска земя – четвърта и пета 
категория. По тази причина, прадлагам, да подкрепим докладната. 
 1. Светлозар Донев: И на мен ми се струва изгодна замяната. Не знам каква сметка 
си прави Ариф, но това нас не ни касае в случая. 
 2. Никола Николов: Сигурно ако тези 2 дка бяха интересни за някой друг, също 
щеше да се включи. Но при условие, че не се появи такъв гражданин, значи няма интерес 
към нея. За нас замяната е изгодна.  
 3. Велко Иванов: Щом Ариф иска да направи нещо за себе си, но което ще бъде и от 
полза за Две могили, ние трябва да му помогнем, а не – да му пречим. 13 дка земеделска 
земя винаги може да ни свърши работа. Затова аз съща ще подкрепя докладната. 
 4. Мехмед Чолаков: Да се подкрепи докладната.   

 След приключване на разискванията, приехме следното 
  

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

 1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” РЕШИ ДА ПОДКРЕПИ предложението на Кмета на 
Общината относно: Замяна на земеделска земя – частна общинска собственост със 
земеделска земя – собственост на гражданите, съгласно вх. № 435/20.11.2008 г..  
 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.30 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) 
 
 
 


