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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  

№ 39 

Днес, на 23.08.2011 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. № 

331/23.08.2011 г., относно: Отдаване под наем на общински мери и пасища за 

индивидуално ползване. 

По първа точка от дневния ред докладва Никола Николов: Постъпило е 

искане от Илиана Вълкова да и бъде даден под наем имот от 28.280 дка 

представляващо пасище, което се намира в землището на село Пепелина. Посочила 

е, че ще кандидатства с проект към ДФ „Земеделие” за развитие на пчелно 

стопанство. В същото време е посочила, че не предвижда разполагането на пчелни 

семейства върху този имот. На основание тази молба Кметът е внесъл за 

разглеждане докладна записка, като еднолично е определил срокът за отдаване под 

наем на това пасище и при условие, че не е представен документ, от който да е 

видно, че Илиана Вълкова е земеделски стопанин. Тези два въпроса трябва да 

бъдат уточнени, за да приемем предложеното решение, но Нейхан Назиф в 

момента се движи с турската група, която ни гостува и не може да присъства на 

това заседание. По принцип не бива да спъваме желаещите да развиват определена 

дейност и в този смисъл предлагам да подкрепим предложеното решение при 

условие, че при подаването на заявлението Илиана Вълкова не се е съобразила с 

текстовете от закона и не е представила съответните доказателства. 

 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Светлозар Донев: Наистина в Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи е посочено, че пасищата могат за се отдават под наем за срок от 

5 години или за по-малък ако има такова искане от наемателя. В нашия случай не 

става ясно как е определен срокът. Възможно е Илиана Вълкова да иска да наеме 

този имот за по-кратък период. Отделно, не става ясно как ще развива пчелно 

стопанство, а няма да разполага в него пчелни семейства. Сега да приемем едно 

принципно решение – да приемем това решение, но нещата да се уточнят с Нейхан. 

Какво е това пчелно стопанство без да се разполагат в него пчелни семейства? 

2. Енчо Петров: Да се задължи Илиана Вълкова да представи документ, че е 

земеделски стопанин, тъй като само с тази молба, която е представила не следва да 

и се уважава.  
 
 



 2 
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 бъде отдаден под наем за 

срок от 5 години имот № 201001 с площ от 28.280 дка находящ се в землището на 

село Пепелина за индивидуално ползване на Илиана Иванова Вълкова, при 

условие, че същата представи документ, че е земеделски стопанин. 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 часа. 
 

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) 


