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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  

№ 37 

Днес, на 05.08.2011 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. № 

290/22.07.2011 г., относно: Избор на форма на управление на горските територии, 

собственост на Община Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Велко Иванов: Имаме приет нов 

Закон за горите. С него се прявят редица изменения в начина на управление на 

горските територии. В този смисъл, съгласно закона, ние трябва да решим, как ще 

бъдат управлявани горите, които са собственост на общината. Предложението на 

кмета е това да стане чрез лице, което е вписано в публичните регистри. Такъв е 

Нежати Чаушев – бившия шеф на „Горското” в град Бяла. Човекът отговаря на 

изискванията на закона. Представил е съответните документи. Предлагам да 

приемем предложеното ни решение. 

 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Енчо Петров: Аз прегледах закона и наистина трябвада приемем такова 

решение. Не е основателно за 7 000 декара гори да избираме някоя от другите 

възможности, описани в закона. Да приемем предложеното ни решение. 

2. Светлозар Донев: Решението ни обаче трябва да добие друг вид. 

Основанието да стане: 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 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 181, ал. 2 и 

чл. 235 от Закона за горите и Докладна записка с вх. № 290 от 22.07.2011 г., а 

самото решение:  
 

1. Избира форма за управление на горските територии – собственост на 

Община Две могили да се управляват от физическо лице, вписано в публичните 

регистри в Изпълнителната агенция по горите и притежава удостоверение за 

регистрация. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили: 

2.1. Да сключи договор с лицето Нежати Махмудов Чаушев с ЕГН 

6209225428, живеещ в град Бяла, община Бяла, област Русе, на улица „Васил 
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Левски” № 15а, притежаващ Удостоверение № 1331/25.11.2005 година за 

регистрация в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика и 

извършване на дейности по управление на горските територии – собственост на 

Община Две могили. 

2.2. Да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението на 

Общинския съвет. 
 

След приключване на разискванията, приехме следните  
  

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” избира форма на управление на горските 

територии, собственост на Община Две могили чрез физическо лице, вписано в 

публичния регистър, като решението да добие следния вид: 

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 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 181, ал. 2 и 

чл. 235 от Закона за горите и Докладна записка с вх. № 290 от 22.07.2011 г.: 

1. Избира форма за управление на горските територии – собственост на 

Община Две могили да се управляват от физическо лице, вписано в публичните 

регистри в Изпълнителната агенция по горите и притежава удостоверение за 

регистрация. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили: 

2.1. Да сключи договор с лицето Нежати Махмудов Чаушев с ЕГН 

6209225428, живеещ в град Бяла, община Бяла, област Русе, на улица „Васил 

Левски” № 15а, притежаващ Удостоверение № 1331/25.11.2005 година за 

регистрация в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика и 

извършване на дейности по управление на горските територии – собственост на 

Община Две могили. 

2.2. Да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението на 

Общинския съвет. 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 часа. 
 

Подписали протокола: 

 

         1. ……………………  2. …………………      3. ………………... 
                      (Велко Ив. Иванов)                                      (Енчо П. Стоянов)                      (Светлозар М. Донев) 
 

 

4. ………………………  5. ………………………   
                            (Никола Ив. Николов)                              (Мехмед С. Чолаков))  
 

       Председател на комисията: 

 

 

       _______________ (В. Иванов) 

 

 

Секретар     на      комисията: 

 

 

       ____________ (Енчо Стоянов) 


