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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

тел./факс 08141/ 28 44, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 570 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 44/18.12.2009 г. 
 

По осма точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилника за 

организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 53, ал. 4, 

във връзка с ал. 2, т. 2, пр. 1 от Закона за горите, чл. 80, ал. 8, във 

връзка с ал. 2, т. 2, пр. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

горите във връзка с чл. 89 и чл. 90 от Наредба № 7 за реда на 

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, 

област Русе и Докладна записка с вх. № 565 от 08.12.2009 г., 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Отменя свое Решение № 491 взето на заседание на Общински съвет  

Две могили с Протокол № 38/21.08.2009 г. 

2. Дава съгласие да се извърши ползване – сеч и добив на дървесина 

през 2010 г. в следните общински имоти : 

2.1. Общински поземлен имот стопанисван по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ, 

с имотен № 000286 с площ 3.019 дка с начин на трайно ползване “Гора в 

земеделски земи”, отдел 208, подотдел „н”, в землището на град Две могили, 

Община Две могили. 

2.2. Общински поземлен имот стопанисван по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, 

с имотен № 000287 с площ 3.335 дка с начин на трайно ползване “Гора в 

земеделски земи”, отдел 208, подотдел „м”, в землището на град Две могили, 

Община Две могили. 
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2.3.Общински поземлен имот стопанисван по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, 

с имотен № 016001 с площ 1.030 дка с начин на трайно ползване “Гора в 

земеделски земи”, отдел 209, подотдел „а”, в землището на село Пепелина, 

Община Две могили. 

2.4. Общински поземлен имот стопанисван по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, 

с имотен № 020001 с площ 11.418 дка с начин на трайно ползване “Гора в 

земеделски земи”, отдел 324, подотдел „у”, в землището на село Пепелина, 

Община Две могили. 

2.5. Общински поземлен имот стопанисван по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, 

с имотен № 030002 с площ 7.754 дка с начин на трайно ползване “Гора в 

земеделски земи”, отдел 209, подотдел „г”, в землището на село Пепелина, 

Община Две могили. 

2.6. Общински поземлен имот стопанисван по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, 

с имотен № 198001 с площ 3.567 дка с начин на трайно ползване “Гора в 

земеделски земи”, отдел 209, подотдел „б”, в землището на село Пепелина, 

Община Две могили. 

2.7. Общински поземлен имот стопанисван по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, 

с имотен № 209001 с площ 19.386 дка с начин на трайно ползване “Гора в 

земеделски земи”, отдел 209, подотдел „з”, в землището на село Пепелина, 

Община Две могили. 

2.8. Общински поземлен имот стопанисван по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, 

с имотен № 247001 с площ 4.566 дка с начин на трайно ползване “Гора в 

земеделски земи”, отдел 209, подотдел „е”, в землището на село Пепелина, 

Община Две могили. 

2.9. Общински поземлен имот стопанисван по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, 

с имотен № 790003 с площ 45.000 дка с начин на трайно ползване “Гора в 

земеделски земи”, отдел 209, подотдел „у”, в землището на село Пепелина, 

Община Две могили. 

2.10. Общински поземлен имот стопанисван по реда на чл. 19 от 

ЗСПЗЗ, с имотен № 000167 с площ 11.660 дка с начин на трайно ползване 

“Гора в земеделски земи”, отдел 308, подотдел „г”, в землището на село 

Могилино, Община Две могили. 

 2.11. Общински поземлен имот стопанисван по реда на чл. 19 от 

ЗСПЗЗ, с имотен № 000360 с площ 196.837 дка с начин на трайно ползване 

“Гора в земеделски земи”, отдел 309, подотдели „ш” и „щ”, в землището на 

село Могилино, Община Две могили. 

 3. Ползването на дървесината от описаните в точка 2 имоти да се 

осъществи чрез възлагане на добива. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението на Общинския съвет. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
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Вярно с оригинала 

 

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

         (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 


