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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И 

СТРОИТЕЛСТВО, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА 

ПОЛИТИКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 8 
 

Днес, на 16.03.2012 г. от 9.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2, се проведе заседание на постоянната комисия по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”, на което присъстваха: 

1. Пламен Петков Лашев – председател. 
2. Айдън сабриев Карамехмедов – секретар. 
3. Байчо Петров Георгиев – член. 

 4. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
 5. Татяна Димитрова Василева – член. 
            6. Боян Симеонов Иванов – член. 

7. Стефка Райкова Пенчева – член. 
 В работата на Комисията участие взеха Христина Димитрова Ефтимова – 
Председател на Общинския съвет, Нейхан Рафет Назиф – старши експерт „Земеделие и 
гори” и Галина Донева Кръстева – мл. юрисконсулт . 
 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 644/17.02.2012 г., 
относно: Приемане на Наредба № 23 за управление на общинските горски територии в 
Община Две могили, област Русе. 

По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: В настоящата 
докладна записка съм предложил проект за приемане на нова наредба. Материала е 
обширен и изисква подробно разглеждане от наша страна. Мисля, че съм извлякъл най-
доброто от Закона за горите, като съм се ръководил и от такива наредби приети в други 
общини в страната. Моля да предложим за коментар Наредбата глава по глава и ако имате 
предложения и забележки да ги предложим за приемане на заседанието на общинския 
съвет. 

По глава първа от Наредбата: 

1. Байчо Георгиев: Аз имам един въпрос към администрацията във двръзка с чл. 5, 
относно изготвянето на горско – стопанския план на Общината. 

2. Нейхан Назиф: По този въпрос общинска администрация работи. Изготвяме 
такъв Актуализиран план, който включва три етапа. В момента сме на втори и трети етап 
или заявления и инвентаризация. До края на месец юни тази година планът ще е готов. 

Освен това, имам конкретно предложение в промяна на чл. 3, ал. 1, т. 6 – да отпадне. 
3. Пламен Лашев: Ще напомня, че този горско-стопански план трябва да се вмъкне 

в Актуализирания общински план за регионално развитие на общината.  
По глава втора от Наредбата: 

1. Галина Кръстева: Искам да подложа на коментар чл. 31, ал. 6 и ал. 7. Вменяват 
ни се трудно изпълними изисквания, но те произтичат от Закона за горите и ние не можем 
да ги променим. 

2. Нейхан Назиф: Правя предложение за нова алинея 8 в член 31. Става въпрос за 
учредяване право на ползване на пчелини и пчелни семейства. Конкретният текст на 
алинеята ще бъде официално предложен на заседание на съвета за приемане. 
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По глава трета от Наредбата: 

1. Нейхан Назиф: Правя предложение за промяна на чл. 37, ал. 1 от наредбата по 
отношение на текста „... сечите в горите в защитените територии и защитените зони се 
провеждат при спазване на заповедите за тяхното обявяване и плановете им за 
управление.” 

Също така в чл. 38, т. 3 да отпадне. 
2. Галина Кръстева: Аз също искам да направя предложение в чл. 37, ал. 4 да 

отпадне тектът „... и Закона за обществени поръчки.” 
По глава четвърта от Наредбата: 

1. Нейхан Назиф: Конкретно предложение за промяна в чл. 40, ал. 2, т. 1 да 
отпадне. 

По глава пета от Наредбата: 

1. Нейхан Назиф: Тук в чл. 52, текстът в ал. 1 да добие вида: „Оценка на 
здравословното състояние на горите и на необходимостта от провеждане на защитни 
мероприятия в тях се извършва с прогноза, изготвена от специализирани териториални 
звена към Изпълнителната агенция по горите – лесозащитни станции, и утвърдена от 
изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.” 

По глава шеста от Наредбата: 

1. Айдън Карамехмедов: Искам да подложа на коментар частта от раздела по 
отношение на възстановяване на общинските горски пътища след извършване на 
дърводобив. Искам да заостря вниманието на общинска администрация за сключването на 
такива договори, които да гарантират възстановяването на общинските пътища. 

По глава седма и осма  от Наредбата не бяха направени конкретни 

предложения. 

По глава девета от Наредбата: 

1. Галина Кръстева: Имам предложение за промяна на чл. 65 да се добави нова 
точка 12 за упражняване на по – добър контрол от страна на общинската служба КООРС. 

По глава десета от Наредбата не бяха направени конкретни предложения.  
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема предложения проект на Наредба № 
23 за управление на общинските горски територии в Община Две могили, област Русе с 
направените предложения за изменения и допълнения от страна на общинската 
администрация. 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.30 часа. 

Подписали протокола: 

 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                          (Пламен П. лашев)                      (Айдън С. Карамехмедов)                        (Байчо П. Георгиев)            
 

4. …………………  5. …………………  6. ………………… 
        (Юсеин А. Юсеинов)                       (Татяна Д. Василева)          (Боян С. Иванов) 

 

 

7. ………………… 
       (Стефка Р. Пенчева) 

Председател на комисията: 

        

______________ (Пл. Лашев) 

 

Секретар   на   комисията: 

        

_____________ (А. Карамехмедов) 


