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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1048 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 63/26.08.2011 г. 
 

По двадесет и втора точка от дневния ред, Общинският 

съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 80 във връзка с чл. 81, ал. 1 от Наредба № 7 за 

реда за придобиване на право на собственост и на ограничени 

вещни права, за предоставяне за управление под наем и за 

разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в Община 

Две могили, чл. З7 п, ал. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи във връзка със Заповед  № РД 09-

616 от 21.07.2010 г. на Министерството на земеделието и 

храните и Докладна записка с вх. № 331 от 23.08.2011 г., 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок до 5 (пет) години за 

индивидуално ползване на Илиана Иванова Вълкова, живееща в град Две 

могили, на улица ”Тодор Каблешков” № 20 имот – публична общинска 

собственост по Акт № 1955/15.06.2009 г. на Кмета на Община Две могили, а 

именно: „Пасище, мера” с площ от 28.280 (двадесет и осем декара двеста и 

осемдесет квадратни метра), находящ се в местността „Бряна”, съставляващ 

имот № 201001, по картата на възстановената собственост в землището на 

село Пепелина, ЕКАТТЕ 55837, при граници и съседи: поземлен имот № 

025001 – полски път на Община Две могили, поземлен имот № 125001 – 

полски път на Община Две могили, поземлен имот № 030001 – гора в 

земеделски земи на Валентин Цвятков Кряков, поземлен имот № 030002 – 

гора в земеделски земи на Община Две могили, поземлен имот № 039019 – 

нива на Симеон Тодоров Кръстев, поземлен имот № 039003 – нива на Асен 



Иванов Кунев, поземлен имот № 039003 – нива на Асен Иванов Кунев, 

поземлен имот № 247001 – гора в земеделски земи на Община Две могили, 

поземлен имот № 039002 – нива на „Серес” АД и поземлен имот № 039012 – 

нива на Димитър Петров Иванов. 

2. Определя следните задължения за наемателя на имота: 

2.1. Да поддържа от нежелана храстовидна растителност и да провежда 

борба с агресивните и устойчиви растителни видове, съгласно Заповед № РД 

09 616 от 21.07.2010г на Министъра на Земеделието и храните, относно 

определяне на национални стандарти на наетите мери и пасища. 

2.2. Да се спазват условията за поддържане на земята в добро 

земеделско и екологично състояние, съгласно Националните стандарти – 

задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани и ползватели на 

земеделски земи, които ще получават подпомагане по различни схеми на 

Общата селскостопанска политика. 

2.3. Да осигури спокойното и безпрепятствено преминаване на 

пасищни животни през имота. 

 2.4. Да ползва имота само по предназначение, да спазва санитарно-

хигиенните, противопожарни и екологични норми и да не уврежда тревната 

покривка. 

3. Определя наемната цена за индивидуално ползване на общинския 

имот в размер на 6 (шест) лева на декар.  

 4. Упълномощава Кмета на Община Две могили да сключи договори с 

лицето по т. 1, от настоящото Решение. 

 5. Настоящото Решение, както и сключения договор за наем не 

гарантира подпомагането на земеделските производители по схемите и 

мерките за подпомагане на площ. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

при ОбС: .…............................ ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:      (п ) 

                 (М. Иларионова)                          (Б. Георгиев) 


