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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 506 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 24/24.03.2017 г. 
 

По двадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 

за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 112, ал. 1, чл. 114, ал. 1 

от Закона за горите, чл. 5, ал. 1 и ал. 3, чл. 7, ал. 1, ал. 4 и ал. 6, чл. 46, чл. 49, ал. 

1, т. 1, чл. 66, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 

общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти и чл. 42, ал. 1 от Наредба № 23 за Управление на общинските горски 

територии в Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 171 

от 14.03.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
, 

1. Дава съгласие да се извърши ползване - сеч и добив на дървесина в следните имоти от 

общинския горски фонд на Община Две могили, както следва: 

1.1. отдел 100 „г” на площ от 65 дка с площ на сечището 130 дка, попадащ в Имот № 

000314 по картата на възстановената собственост на землище село Могилино, Община Две 

могили с площ на имота от 130.337 дка, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи” в 

местността “Коджа даа”, собственост на Община Две могили съгласно Акт за частна общинска 

собственост  № 1744/16.05.2009 г., дървесен вид „Акация”; 

1.2. отдел 216 „р1” с площ на сечището 0.5 дка, попадащ в Имот № 000235 по картата на 

възстановената собственост на землище село Баниска, Община Две могили с площ на имота 

3.584 дка, начин на трайно ползване „Пасище, мера” в местността “Люляк дол”, собственост на 

Община Две могили съгласно Акт за публична общинска собственост  № 2268/25.02.2010 г., 

дървесен вид „Акация”; 

1.3. отдел 216 „т1” с площ на сечището 0.5 дка, попадащ в Имот № 976001 по картата на 

възстановената собственост на землище село Бъзовец, Община Две могили с площ на имота № 

4.659 дка, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя” в местността “Сухи дол”, 

собственост на Община Две могили съгласно Акт за частна общинска собственост  № 

3154/02.09.2010 г., дървесен вид „Акация”; 

1.4. отдел 240 „ш” с площ на сечището 4 дка, попадащ в Имот № 000331 по картата на 

възстановената собственост на землище село Каран Върбовка, Община Две могили с площ от 

28.012 дка, начин на трайно ползване „Пасище, мера”, собственост на Община Две могили 

съгласно Акт за публична общинска собственост  № 2611/10.05.2010 г., дървесен вид „Акация”; 

1.5. отдел 240 „щ” с площ на сечището 12 дка, попадащ в Имот № 010041 по картата на 

възстановената собственост на землище село Каран Върбовка, Община Две могили с площ от 

15.501 дка, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи”, собственост на Община Две 



могили съгласно Акт за частна общинска собственост  № 2647/10.05.2010 г., дървесен вид 

„Акация”. 

2. Дава съгласие да се допълни „Годишен план за ползване на дървесина от горски 

територии, собственост на Община Две могили за 2017 г.”, утвърден с Решение № 371 взето на 

заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 19/28.10.2016 г. с отделите, 

посочени в т. 1 от настоящото решение.  

3. Дава съгласие да се извърши ползване - сеч и добив на дървесина в следния общински 

имот, извън горските територии, който не притежават характеристикате на гора по смисъла на 

Закона за горите и не фигурира в Горскостопанския план на Община Две могили, както следва: 

3.1. Премахване на дървета от дере, представляващо Имот № 000177 по картата на 

възстановената собственост на землище с. Каран Върбовка, Община Две могили с площ от 

11,409 дка, начин на трайно ползване „Пасище, мера” в местността “Раз дол”, собственост на 

Община Две могили, съгласно Акт за публична общинска собственост  № 2567/10.05.2010 г, 

дървесен вид „Широколистни”. 

4. Ползването на дървесината в определените в т. 1 подотдели да се осъществи съгласно 

чл. 112, ал. 2 от Закона за горите, чрез добив и продажба на добитата дървесина по ценоразпис, 

утвърден от Общински съвет Две могили. 

5. Ползването на дървесина в определения в т. 3 имот, които не притежава 

характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите и не фигурира в Горскостопанския 

план на Община Две могили, да се осъществи по реда Закона за обществените поръчки, чрез 

възлагане на дейността или със собствени сили и средства. 

 6. Дава съгласие на Кмета на Община Две могили да организира и проведе процедурите 

по ползването на дървесина, съгласно Закона за горите, Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Закона за 

обществените поръчки и в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                      (Айдън Карамехмедов) 


