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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  
№ 2  

 

Днес, на 10.03.2008 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. Обсъждане на споразумителните протоколи за изграждане на земеделски масиви 
на ползватели 

По първа точка от дневния ред докладва Велко Иванов: 
В реэултат на спораэомителните протоколи за комасация на эем.эеми се очертават 

сериоэни проблеми със эемите эасяти с есенници, въэниква спор между эем.проиэводители 
эа неэавършено проиэводство.   
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Г-н Николов    Въэможно ли е да се определи  цена на дка  от общината ? Ако 
това се направи ,мисля че няма да има подобни проблеми  
     2. Г-н Петров   Добре ще е да стане така ,но энаете че поради финансовите 
въэможности на отделните проиэводители себестойноста на декар е раэлична. 
     3. Г-н Иванов  Трябва да проведем среща със земеделските проиэводители и да 
дискутираме този въпрос . 
 
 

 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА да се проведат срещи със ЭП по 
места и насрочва следващо заседание на 14.03.2008 от 16.00 ч. 
 

  
Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
 
Подписали протокола: 

 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                             (Велко Ив. Иванов)                             (Енчо П. Стоянов)                              (Светлозар М. Донев) 
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4. ………………………  5. ………………………   
                            (Никола Ив. Николов)                              (Мехмед С. Чолаков))  
 
 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _______________ (В. Иванов) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       ____________ (Енчо Стоянов) 
 
 
 


