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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  
№ 21 

Днес, на 14.09.2009 г., от 9.00 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. № 402/09.09.2009 г., 
относно: Продажба на маркирана на корен дървесина от ОГФ на територията на село 
Широково, община Две могили. 
 По първа точка от дневния ред докладва Велко Иванов: Запознах се с 
докладната и да си призная от тези членове посочени в нея не ми стана ясно какво точно се 
иска, особено в точка 2 от Решението. По тази причина със съдействието на Председателя 
на Общинския съвет подготвих нов вариант, а именно: 

 1. Дава съгласието си за извършване на гола сеч на тополови насаждения в имот № 
000147 (сто четирдесет и седем) по картата на възстановената собственост на землище 
село Широково, община Две могили, област Русе, находящ се в местността „Дар боаз”, 
представляващ „Гора в земеделски земи”, с площ от 26.283 (двадесет и шест декара двеста 
осемдесет и три квадратни метра). 

2. Предоставянето на сечището с цел възмездното ползване на дървесината от 
горепосочения имот да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 

3. Предварителната продажба на прогнозните количества дървесина да се извърши 
по асортименти, групирани в пакет, като заплащането се извърши по действително добити и 
приети с предавателно-приемателен протокол количества. 

4. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението на Общинския съвет. 
 Предлагам ви по тази докладна решението да го предложим в този вид за приемане. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Светлозар Донев: Аз също, считам че в този вид решението изглежда по-добре. 
 2. Енчо Петров: В този вид решението се разбира какво точно ще се прави. 
 3. Мехмед Чолаков: Основанията, въз основа, на които се взема решението също 
трябва да се прецизират. 

4. Никола Николов: Говорим как е правилно да се формулира решението, но не 
казваме даваме ли съгласието да се извърши сеч. Според мен можем да подкрепим 
докладната, като предложим решението да е във вида, в който г-н Иванов предлага. 

След приключване на разискванията, приехме следното 
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С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” реши да предложи за гласуване от общинските 
съветници решение в следния вид: 

 1. Дава съгласието си за извършване на гола сеч на тополови насаждения в имот № 
000147 (сто четирдесет и седем) по картата на възстановената собственост на землище 
село Широково, община Две могили, област Русе, находящ се в местността „Дар боаз”, 
представляващ „Гора в земеделски земи”, с площ от 26.283 (двадесет и шест декара двеста 
осемдесет и три квадратни метра). 

2. Предоставянето на сечището с цел възмездното ползване на дървесината от 
горепосочения имот да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 

3. Предварителната продажба на прогнозните количества дървесина да се извърши 
по асортименти, групирани в пакет, като заплащането се извърши по действително добити и 
приети с предавателно-приемателен протокол количества. 

4. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението на Общинския съвет. 

 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 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) 
 
 
 


