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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  

№ 40 

Днес, на 15.09.2011 г. от 11.00 часа, в град Две могили, в сградата на 

Общината, в стая № 2 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. 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма 

законни пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

369/12.09.2011 г., относно: Обявяване на общинска земеделска земя от публична 

общинска собственост в частна общинска собственост, промяна начина и на трайно 

ползване и отдаване под аренда чрез публично оповестен конкурс. 

По първа точка от дневния ред докладва Никола Николов: С тази 

докладна се предлага няколко имота в землищата на Батишница, Острица и 

Бъзовец да променят предназначението си от пасища да станат площи с трайни 

насъждения. Това е в резултат от предоставеното ни инвестиционно намерение от 

фирма ЛИГНУМ ХОЛДИНГ АД. Идеята на дружеството е върху площ от 1 200 дка 

да бъдат изградени плантации с дълготрайни насъждения от ценни дървестни 

видове. Инвестицията е за 4 250 000 лева и ще бъдат разкрити 12 работни места. 

Съгласно закона, обаче следва да изразим предварително съгласие за промяна на 

предназначението на земята като съответните площи бъдат предоставени за срок от 

25 години с опция за удължаване с още 5. Считам, че предложението е в интерес на 

Община Две могили, поради което предлагам да го подкрепим. 

 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Светлозар Донев: Решения с такъв характер има взети от общинските 

съвети в Попово и Червен бряг, по тази причина си мисля, че няма да има проблем 

с отдаването пад аренда на тези земи за такъв дълъг период от време. 

2. Енчо Петров: В нашата Наредба № 7 арендуването на такива имоти е за 

срок от 10 години. Въпреки това аз съм склонен да подкрепя предложението за 25 

плюс 5 години, тъй като в Закона за арендата в земеделието има определен 

минимален срок на договора, но не и максимален, което в случая трябва да ес 

използва. Така, че нека приемем решението, което ни се предлага. 
 
 

След приключване на разискванията, приехме следните  
  

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да се приеме решението във 

вида в който е предложено. 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 часа. 
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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) 


