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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 227 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 13/27.07.2012 г. 
 

По двадесет и втора 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, т. 

1 и т. 2 и ал. 2, чл. 114, ал. 1 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1 и ал. 3, чл. 7, ал. 1, 

ал, 4, 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. № 

355 от 20.07.2011 г.,  
 

Р Е Ш И : 
 

1. Общински съвет Две могили : 

1.1. Утвърждава годишния план за ползване на дървесина от общинския горски фонд на 

Община Две могили за 2012г., съгласно Приложение № 1 към настоящата докладна записка. 

1.2. Дава съгласие да се извърши ползване - сеч и добив на дървесина през 2012 година 

в следните общински имоти, включени в годишния план за ползване на дървесина от 

общинския горски фонд на Община Две могили, както следва : 

1.2.1. отдел 106 „ч” по Лесоустройствения проект на ДГС – Бяла от 2003г, попадащ в 

Имот № 026001 по картата на възстановената собственост на землище с.Могилино, общ. Две 

могили с площ от 50,500 дка , начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи” в 

местността “Дермен йолу”, собственост на Община Две могили съгласно Акт за частна 

общинска собственост  № 3512/20.03.2012г, дървесен вид „Иглолистни”. 

1.2.2. отдел 207 „м” по Лесоустройствения проект на ДГС – Бяла от 2003г, попадащ в 

Имот № 000032 по картата на възстановената собственост на землище с.Батишница, общ. Две 

могили с площ от 17,620 дка , начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи” в 

местността “Малешница”, собственост на Община Две могили съгласно Акт за частна 

общинска собственост  № 3183/15.09.2010г., дървесен вид „Широколистни - Акация”. 

1.2.3. отдел 107 „н” по Лесоустройствения проект на ДГС – Бяла от 2003г, попадащ в 

Имот № 000100 по картата на възстановената собственост на землище с.Помен, общ. Две 

могили с площ от 23,341 дка , начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи” в 

местността “Чобан кору”, собственост на Община Две могили съгласно Акт за частна 

общинска собственост  № 2036/28.07.2009г., дървесен вид „Широколистни - Акация”. 

1.2.4. отдел 208 „т1” по Лесоустройствения проект на ДГС – Бяла от 2003г, попадащ в 

Имот № 000105 по картата на възстановената собственост на землище с.Широково, общ. Две 

могили с площ от 6,052 дка , начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи” в местността 

“Батишненското дере”, собственост на Община Две могили съгласно Акт за частна общинска 

собственост  № 2453/25.03.2010г., дървесен вид „Широколистни - Акация”. 



1.2.5. отдел 208 „и1” по Лесоустройствения проект на ДГС – Бяла от 2003г, попадащ в 

Имот № 000081 по картата на възстановената собственост на землище с.Широково, общ. Две 

могили с площ от 2,271 дка , начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи” в местността 

“Малката копка”, собственост на Община Две могили съгласно Акт за частна общинска 

собственост  № 2445/25.03.2010г., дървесен вид „Широколистни - Акация”. 

1.2.6. отдел 206 „г1” по Лесоустройствения проект на ДГС – Бяла от 2003г, попадащ в 

Имот с идентификатор 20184.137.478 по кадастралната карта на гр.Две могили, общ. Две 

могили с площ от 24,082 дка , начин на трайно ползване „Гори и храсти в земеделска земя” в 

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

собственост  № 3538/03.04.2012г., дървесен вид „Широколистни - Акация”. 

1.2.7. отдел 206 „д1” по Лесоустройствения проект на ДГС – Бяла от 2003г, попадащ в 

Имот с идентификатор 20184.137.334 по кадастралната карта на гр.Две могили, общ. Две 

могили с площ от 14,569 дка , начин на трайно ползване „Гори и храсти в земеделска земя” в 

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

собственост  № 3531/03.04.2012г., дървесен вид „Широколистни - Акация”. 

1.2.8. отдел 206 „е1” по Лесоустройствения проект на ДГС – Бяла от 2003г, попадащ в 

Имот с идентификатор 20184.137.117 по кадастралната карта на гр.Две могили, общ. Две 

могили с площ от 2,039 дка , начин на трайно ползване „Гори и храсти в земеделска земя” в 

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

собственост  № 3524/03.04.2012г., дървесен вид „Широколистни - Акация”. 

1.2.9. отдел 206 „щ” по Лесоустройствения проект на ДГС – Бяла от 2003г, попадащ в 

Имот с идентификатор 20184.137.483 по кадастралната карта на гр.Две могили, общ. Две 

могили с площ от 168,694 дка , начин на трайно ползване „Гори и храсти в земеделска земя” в 

местността “Дряна”, собственост на Община Две могили съгласно Акт за общинска 

собственост  № 3515/27.03.2012г., дървесен вид „Широколистни - Акация””. 

1.2.10. отдел 206 „ю” по Лесоустройствения проект на ДГС – Бяла от 2003г, попадащ в 

Имот с идентификатор 20184.137.483 по кадастралната карта на гр.Две могили, общ. Две 

могили с площ от 168,694 дка , начин на трайно ползване „Гори и храсти в земеделска земя” в 

местността “Дряна”, собственост на Община Две могили съгласно Акт за общинска 

собственост  № 3515/27.03.2012г., дървесен вид „Широколистни - Акация””. 

2. Общински съвет Две могили приема следния начин за ползване на дървесина от 

общински горски фонд, както следва : 

2.1. Ползването на дървесина в утвърдения в т.1.2.1 от общински горски фонд, да се 

осъществи чрез продажба на стояща дървесина на корен. 

2.2. Ползването на дървесина в утвърдения в т. 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8., 1.2.9., 1.2.10., 1.2.11, 

1.2.12., 1.2.13. и 1.2.14. общински горски фонд за 2012 г., да се осъществи чрез добив и 

продажба на добитата дървесина. 

 3. Възлагам 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 и в съответствие с 

разпоредбите на действащото законодателство. 

  

Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

Вярно с оригинала 

 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


