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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  

№ 31 

Днес, на 23.09.2010 г. от 15.00 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. 

В работата на комисията взе участие Нейхан Назиф – старши специалист 

„Земеделие и гори” в Общината. 

 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. № 

340/17.09.2010 г., относно: Осигуряване на дърва за огрев на общински и 

обществени учреждения, ветерани от войните и определяне на продажна цена на 

дървата за огрев и строителния материал за отоплителен сезон 2010-2011г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

341/17.09.2010 г., относно: Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на 

маркирана на корен дървесина /топола/ от № 000147 по картата на възстановената 

собственост на землище с. Широково, общ. Две могили, в местността „Дар боаз”, с 

площ от 26,283 дка и начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи” и 

определяне на продажна цена на дървесината по категории. 

По първа точка от дневния ред докладва Велко Иванов: Предлага се с 

тази докладна да бъдат осигурени дърва за огрев общински и обществени 

учреждения, а така също и ветераните от войната. Такова решение обикновено 

вземаме всяка година по това време. По тази причина в решението, което ни се 

предлага няма някакви нови моменти, поради което предлагам да приемем така 

предложената ни докладна. Заявките за дърва за огрев са подадени от Кметовете на 

населени места и те трябва да са си направили добре сметката. 

 В разискванията по първа точка взеха участие: 

 1. Енчо Петров: Цената за дървата за огрев за ветераните остава същата 

както бяхме я определили и през миналата година, а на желаещите да си закупят, 

цената миналата година беше определена на 36 лева. Сега цената е определена на 

40 лева, като увеличението в размер на 4 лева намирам за разумно, тъй като 

говорим в тази цена да влязат и транспортните разходи. Ако дървата, обаче не 

бъдат закупени непосредствено след тяхната сеч, то те ще бъдат прибрани на склад. 

Тогава ако някой реши да си закупи дърва за огрев, то за него цената ще бъде само 

30 лева. 

2. Никола Николов: До колкото съм информиран от Нейхан Назиф, 

списъкът на ветераните е проверен и няма да се получи онази грешка от миналата 

година. 
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3. Мехмед Чолаков: Прави впечатление, че необходимото количество за 

общинските учреждения е два пъти повече от това, което им беше предоставено 

през миналата година. Предполагам, че са имали резерви и поради тази причина 

през тази година са заявили по-големи количества. 

4. Светлозар Донев: В представения обобщен списък администрацията е 

пропуснала да осигури с дърва за огрев, както стадиона в град Две могили, така и 

чакалнята в село Чилнов. По тази причина след консултации със съответните 

длъжностни лица следва да се предвидят още 10 куб. м. дърва за стадиона и 7 за 

чакалнята в село Чилнов. Така общото количество дърва ще стане 733 куб.м. 

По втора точка от дневния ред докладва Енчо Петров: През миналата 

година със свое Решение № 508 дадохме съгласието си да се извърши сеч на 

тополовите насъждения в този имот. В решението беше предвидено сечището да 

бъде предоставено за безвъзмездно ползване, чрез публичен търг. Тъй като през 

миналата година не можа да се извърши сечта, сега ни се предлага отново да дадем 

съгласието си дза се извърши сеч в тази гора, като в решението са посочени 

прогнозни количества дървесина и прогнозна цена. Не става ясно как са 

определени, обаче тези неща. 

 В разискванията по втора точка взеха участие: 

 1. Нейхан Назиф: Прогнозните количества дървесина са дадени от 

специалист, с когото Общината има сключен граждански договор. В съответствие с 

тези прогнози са и маркирани и дърветата, които ще бъдат отсечени. Цените са 

определени след консултация с Държавното лесничейство в Бяла. 

2. Мехмед Чолаков: Хубаво е към материалите да бъдат прибавени и 

документите доказващи прогнозните количества дървесина и цена. 

3. Енчо Петров: Втора точка от решението трябва да отпадне, тъй като има 

противоречие – да се проведе търг с явно наддавате, чрез тайно наддаване. Самото 

решение трябва да се прецизира. 
 

След приключване на разискванията, приехме следните  
  

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да се снабдят за 

отоплителния период 2010/2011 година,  общинските и обществените учреждения 

безплатно, а ветераните от войната срещу 20 лева на куб. м. с дърва за огрев по 

населени места в Община Две могили, съгласно Приложение № 1 и № 2, като в 

първото приложение се прибавят още 17 куб. м. за нуждите на стадиона в Две 

могили и чакалнята в село Чилнов.  

 2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие за провеждане на търг с 

явно наддаване за продажба на маркирана на корен дървесина /топола/ от № 000147 

по картата на възстановената собственост на землище с. Широково, общ. Две 

могили, в местността „Дар боаз”, с площ от 26,283 дка и начин на трайно ползване 

„Гора в земеделски земи” и определяне на продажна цена на дървесината по 

категории. 
 

 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 часа. 
 

Подписали протокола: 

 

 

1. ………………………  2. ………………………  3. ………………… 
             (Велко Ив. Иванов)                                            (Енчо П. Стоянов)                                          (Светлозар М. Донев) 
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4. ………………………  5. ………………………   
                            (Никола Ив. Николов)                              (Мехмед С. Чолаков))  
 

 

 

 

 

 

       Председател на комисията: 

 

 

       _______________ (В. Иванов) 

 

 

 

Секретар     на      комисията: 

 

 

       ____________ (Енчо Стоянов) 

 

 

 

 


