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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  
№ 20 

Днес, на 19.08.2009 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. Енчо Петров Стоянов – секретар. 
2. Светлозар Милчев Донев – член.  
3. Никола Иванов Николов – член. 
4. Мехмед Селманов Чолаков – член. 
Отсъства: Велко Иванов Иванов– Председател на комисията. 

 В работата на комисията взе участие Нейхан Назиф – специалист от общинска 
администрация Две могили. 
 

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. № 364/13.08.2009 г., 
относно: Приемане на Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дървата 
за горене и вършината, добити от общинския горски фонд. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 373/14.08.2009 г., 
относно: Приемане на Тарифа за таксите на страничните ползвания и страничните горски 
продукти, добити от общинския горски фонд. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 365/13.08.2009 г., 
относно: Определяне на общински гори за осигуряване на дърва за огрев за общински и 
обществени учреждения, ветерани от войните за отоплителен сезон 2009-2010г.  

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 374/14.08.2009 г., 
относно: Определяне на общински гори за осигуряване на дърва за огрев за населението на 
общината за отоплителен сезон 2009-2010 г. 
 По първа точка от дневния ред докладва Енчо Петров: Такава тарифа ни се 
предлага за първи път, като тя е съобразена с чл. 63, ал. 3 от Закона за горите. Имам 
предвид, че таксите за корен не могат да бъдат по-ниски от размера определен с тарифа на 
Министерския съвет за ползванията от Държавния горски фонд. По тази причина ви 
предлагам да приемем докладната. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Светлозар Донев: Основанието по Наредба № 7 е сгрешено. Не е чл. 78, ал. 3, а 
е чл. 92, т. 2, което трябва да се оправи в решението. 
 По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Втората докладна е 
свързана отново с приемане на тарифа за таксите за странични ползвания, като тя е 
съобразена с чл. 11 от тарифата за таксите, които се събират в системата на Държавната 
агенция по Горите по закона за горите. По тази причина аз също ви предлагам да я 
подкрепим.  
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
  1. Никола Николов: Тази тарифа не ми е ясно дали ще намери някакво приложение 
в нашата Община. 
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2. Нейхан Назиф: Действително нямаме регистрирани лица, които да искат да 

събират листа, шишарки, кори от дървета, но ви я предлагаме за приемане най-вече за 
точка 15 отнасяща се за временния престой на животни, имам предвид пчелините, за които 
хората най-често отправят към нас малби. 

3. Светлозар Донев: И тук са сбъркани основанията, като в първата докладна. 
По трета точка от дневния ред докладва Никола Николов: По тази докладна е 

предвидено да се осигурят дърва за огрев за учреждения и ветерани чрез възлагане на 
добив. Предвидено е да се осигури 403 кубика дърва, за миналата година бяха 652 кубика. В 
таблицата, която ни е дадена се вижда, че без дърва остават пенсионерски клубове, църкви 
и джамии. Вероятно последните имат останали дърва от миналата година и по тази причина 
не е предвидено да получат дърва през настоящата. Предлагам да подкрепим докладната. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
 1. Светлозар Донев: Тук пак има сбъркани основания. При миналата кампания бяха 
сечени дърва от 180 дка гори, а сега предложените за сеч са 210 дка приблизително. До 
колкото си спомням миналата година бяха добити 1000 кубика дърва при необходими 650. 
За тази година са необходими 403 кубика. Вероятната разлика от дърва, която щи остане 
какво ще стане с нея. 
 2. Нейхан Назиф: Разликата ще бъде предложена на жители от Общината да си ги 
закупят. 
 3. Енчо Петров: Списъкът на ветераните да се провери от служба АПОН. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: По тази докладна 
се предлагат за сеч гори в землищата на Две могили и Пепелина с цел задоволяване 
нуждите на жителите на Общината. Притеснявам се, че след като бъде извършен сеч и на 
тези гори ще остане дървен материал, който няма да може да бъде продаден. А това е 
предпоставка той или част от него да бъде откраднат. Така или иначе трябва да предвидим 
възможност да осигурим хората с дърва. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 
 1. Енчо Петров: Не можем да лишим хората от възможността да си купят дърва от 
общинските гори. Но цените, на които ще се предложат, трябва да бъдат по-ниски от тези, 
на които ще продават от горското.  

 
След приключване на разискванията, приехме следните 

  
С Т А Н О В И Щ Е: 

 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРИЕМА Тарифа за таксите на корен на 
облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от общинския горски 
фонд. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРИЕМА Тарифа за таксите на страничните 
ползвания и страничните горски продукти, добити от общинския горски фонд. 

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да се извърши сеч и 
добив на дървесина в имот № 000167 и № 000360 по КВС на земеделската земя в село 
Могилино за задоволяване нуждите на общински и обществени учреждения, ветерани от 
войните за отоплителен сезон 2009-2010 г., при условията посочини в докладната.  

4. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да се извърши сеч и 
добив на дървесина в имот № 000286, № 000287, № 000243 по КВС на земеделската земя в 
град Две могили, № 016001, № 020001, № 030002, № 198001, № 209001, № 247001 и № 
790003 по КВС на земеделската земя в село Пепелина за огрев за населението на общината 
за отоплителен сезон 2009-2010 г. ., при условията посочини в докладната.  
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 Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа. 

 
Подписали протокола: 

 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                               (Енчо П. Стоянов)                              (Светлозар М. Донев)             (Никола Ив. Николов) 

 
 

4. ………………………     
                           (Мехмед С. Чолаков))  
 
 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _______________ (В. Иванов) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       ____________ (Енчо Стоянов) 
 
 
 


