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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  
№ 22 

Днес, на 17.09.2009 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. № 404/09.09.2009 г., 
относно: Разрешение за отдаване на земеделски земи под аренда. 
 По първа точка от дневния ред докладва Eнчо Петров: Тази докладна не е 
подготвена както трябва. Предложеното решение е много общо. От него не става ясно кои 
са земеделските земи, колко декара са. Затова считам, че решението ни трябва да бъде, 
както другите такива решения, които сме вземали до този момент.    
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Никола Николов: Освен това, трябва да решим според мен, какво става с парите 
от наема на земеделската земя. В дневния ред, има точка която касае разкриването на 
възпитателна бройка в Училището в село Баниска. За нея ще са необходими 6 500 лв. за 
една учебна година. Аз мисля, че можем да предложим наемната цена да отива за нейната 
издръжка. 

2. Велко Иванов: Предложението на г-н Николов е разумно и можем да го 
подкрепим. 

3. Светлозар Донев: Тъй като към днешна дата не ни е известно каква ще бъде 
общата наемна цена на земеделските земи, които се отдават, можем да направим 
предложение тези средства да отиват за издръжката на възпитателната бройка. Ако останат 
някакви средства, то те да бъдат изразходвани след наше решение за реконструкция и 
модернизация на учебната база в училището. 

4. Мехмед Чолаков: Аз смятам, че наема от тези земеделски земи следва да се 
предостави на училището, но той да не се използва за стимулиране на учителския и 
обслужващия персонал.  

След приключване на разискванията, приехме следното 
  

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” реши: 
1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 6 години следните 

земеделски земи, собственост на ОУ „Христо Ботев” село Баниска, община Две могили, 
съгласно Решение № 14/14.07.1999 г. на Общинска служба „Земеделие” град Две могили, 
както следва: 
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1.1. Нива с площ от 182.567 (сто осемдесет и два декара петстотин шестдесет и 

седем квадратни метра), седма категория на земята при неполивни условия, находяща се в 
местността “Коневъдно дружество”, съставляваща имот № 117003 (сто и седемнадесет 
хиляди и три), парцел 3 (три) от масив 117 (сто и седемнадесет) по картата на 
възстановената собственост на земеделската земя в землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 
02587, община Две могили, област Русе.  

1.2. Нива с площ от 115.090 (сто и петнадесет декара деветдесет квадратни метра), 
десета категория на земята при неполивни условия, находяща се в местността “Бъзовски 
баир”, съставляваща имот № 153001 (сто петдесет и три хиляди и едно), парцел 1 (едно) от 
масив 153 (сто петдесет и три) по картата на възстановената собственост на земеделската 
земя в землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, община Две могили, област Русе. 

1.3. Нива с площ от 57.386 (петдесет и седем декара триста осемдесет и шест 
квадратни метра), трета категория на земята при неполивни условия, находяща се в 
местността “Беленски дол”, съставляваща имот № 158002 (сто петдесет и осем хиляди и 
две), парцел 2 (две) от масив 158 (сто петдесет и осем) по картата на възстановената 
собственост на земеделската земя в землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, община 
Две могили, област Русе.  

1.4. Нива с площ от 26.136 (двадесет и шест декара сто тридесет и шест квадратни 
метра), пета категория на земята при неполивни условия, находяща се в местността 
“Беленски дол”, съставляваща имот № 155001 (сто петдесет и пет хиляди и едно), парцел 1 
(едно) от масив 155 (сто петдесет и пет) по картата на възстановената собственост на 
земеделската земя в землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, община Две могили, 
област Русе.  

1.5. Нива с площ от 25.638 (двадесет и пет декара шестстотин тридесет и осем 
квадратни метра), десета категория на земята при неполивни условия, находяща се в 
местността “Люляка дол”, съставляваща имот № 172017 (сто седемдесет и две хиляди и 
седемнадесет), парцел 17 (седемнадесет) от масив 172 (сто седемдесет и две) по картата 
на възстановената собственост на земеделската земя в землището на село Баниска, 
ЕКАТТЕ 02587, община Две могили, област Русе. 

1.6. Нива с площ от 13.422 (тринадесет декара четиристотин двадесет и два 
квадратни метра), пета категория на земята при неполивни условия, находяща се в 
местността “Кермидяла”, съставляваща имот № 159009 (сто петдесет и девет хиляди и 
девет), парцел 9 (девет) от масив 159 (сто петдесет и девет) по картата на възстановената 
собственост на земеделската земя в землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, община 
Две могили, област Русе. 

1.7. Нива с площ от 5.411 (пет декара четиристотин и единадесет квадратни метра), 
десета категория на земята при неполивни условия, находяща се в местността “Бъзовски 
баир”, съставляваща имот № 154002 (сто петдесет и четири хиляди и две), парцел 2 (две) от 
масив 154 (сто петдесет и четири) по картата на възстановената собственост на 
земеделската земя в землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, община Две могили, 
област Русе.  

1.8. Нива с площ от 4.791 (четири декара седемстотин деветдесет и един квадратни 
метра), трета категория на земята при неполивни условия, находяща се в местността 
“Балабан дере”, съставляваща имот № 007033 (седем хиляди и тридесет и три), парцел 33 
(тридесет и три) от масив 7 (седем) по картата на възстановената собственост на 
земеделската земя в землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, община Две могили, 
област Русе.  

2. Средствата получени от наема на земеделската земя да се използват за 
финансиране  разкриването на допълнителен щат от ”Учител” – 1 (един) брой в ОУ „Христо 
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Ботев” село Баниска във връзка с разкриването и функционирането на група за 
целодневно обучение на ученици от І – ІV клас. В случай, че останат средства от отдадените 
под наем земеделски земи, то те да се използват след ново решение на Общинския съвет за 
реконструкция и модернизация на учебно-материалната база на училището. 

3. Възлага на Кмета на Общината да изпълни решението на Общински съвет-Две 
могили 

4. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет -Две могили да 
се представи екземпляр от сключените договори. 
 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 часа. 

 
Подписали протокола: 

 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                               (Енчо П. Стоянов)                              (Светлозар М. Донев)             (Никола Ив. Николов) 

 
 

4. ………………………     
                           (Мехмед С. Чолаков))  
 
 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _______________ (В. Иванов) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       ____________ (Енчо Стоянов) 
 
 
 


