
 1 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА” 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 41 

Днес, на 17.09.2011 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. № 

383/14.09.2011 г., относно: Отдаване под наем на общински мери и пасища за 

индивидуално ползване. 

По първа точка от дневния ред докладва Енчо Петров: На заседанието ни 

от м. август приехме подобно решение по отношение на г-жа Илиана Вълкова. В 

последствие се оказа, че приетото решение не и върши никаква работа, тъй като то 

е за 5 години, а реално с подготвяне и одобряване на проекта отнема допълнително 

още няколко месеца. По тази причина сега ни предлагат да се отдаде под наем 

общинска земя за срок от 5 години и 3 месеца. Предлагам да го подкрепим. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Велко Иванов: Отдаването под наем на пасище не може да бъде за по-

дълъг срок от 5 години. Така го пише в закона. Ако го приемем в този вид, в който 

се предлага това означава автоматично да бъде върнато решението. 

2. Мехмед Чолаков: Какъв е тогава смисъла да наемаш под наем земя, а да 

не можеш да се включиш в срока? Явно има нещо сбъркано. Или е възможно 

другото – хората, които искат да участват с тези проекти следва да наемат земя от 

частни лица, а не задължително да търсят земя от общини. В този смисъл 

предлагам предложеният проект за решение да бъде отхвърлен. 
 
 

След приключване на разискванията, приехме следните  
  

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” и 2 (два) гласа „против” счита, че 

предложеното решение не следва да се приема. 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 часа. 
 

Подписали протокола: 

 

         1. ……………………  2. …………………      3. ………………... 
                      (Велко Ив. Иванов)                                      (Енчо П. Стоянов)                      (Светлозар М. Донев) 

 

 



 2 
4. ………………………  5. ………………………   

                            (Никола Ив. Николов)                              (Мехмед С. Чолаков))  
 

 

       Председател на комисията: 

 

 

       _______________ (В. Иванов) 

 

 

Секретар     на      комисията: 

 

 

       ____________ (Енчо Стоянов) 


