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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  

№ 42 

Днес, на 10.10.2011 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 Румен Марков с вх. № 401/04.10.2011 

г., относно: Продажба на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Нива” в 

землището на село Помен. 

По първа точка от дневния ред докладва Велко Иванов: С докладната 

записка се предлага да бъдат продадени седем имота, които се намират в 

землището на село Помен. Това са парцели с начин на трайно ползване „Нива”, 

които са били собственост на ОУ „Отец Паисий” в селото и които след закриването 

му са прехвърлени с Решение на Общинския съвет на Общината през 2006 г. 

Общата площ на имотите е около 50 дка и след като има проявен интерес за 

закупуването им, предлагам да подкрепим предложението. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Енчо Петров: Съгласен съм с г-н Иванов. Цената, на която се предлага да 

се продадат имотите е разумна и ще донесе приходи на Общината, така че да се 

приеме предложения проект на решение. 

2. Мехмед Чолаков: Става въпрос за земя четвърта и пета категория, с 

изключение на една нива. Предложените начални цени за провеждане на търга са 

съобразени с пазарните цени за земеделските земи в този район. Аз лично мога да 

ви уверя, че имотите ще се купят дори и на по-високи цени. 
 
 

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 бъдат продадени 

недвижими имоти с начин на трайно ползване „Нива” в землището на село Помен. 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 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) 


