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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  
№ 24 

Днес, на 16.12.2009 г. от 9.30 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. № 565/08.12.2009 г., 
относно: Определяне на общински гори за осигуряване на дърва за огрев за населението на 
общината през 2010 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Eнчо Петров: Предлага се да се 
извърши сеч на дървесина в няколко гори в нашата Община. Такова Решение бяхме взели 
през месец август 2009 г., което се отнасяше за същите гори. Поради това, че в горското 
правеха реорганизации, реално сеч на дървесина не е правено. По тази причина Кмета на 
Общината предлага да си отменим старото Решение и да приемем ново. По тази причина 
предлагам да подкрепим докладната.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Никола Николов: В новата докладна са включени две гори, които се намират в 
землището на село Могилино. В старата докладна бяха горите само в района на Две могили 
и Пепелина. Право на дърва имаха хора от Общината. Сега този текст отсъства. Сечта ще 
се осъществи от фирма, която няма ангажимент да предостави тези дърва или част от тях 
на жителите на нашата Община. Може би решението трябва да се допълни. 

2. Светлозар Донев: Съгласно предоставената ни миналия месец информация за 
състоянието на горския фонд в Общината на територията и има близо 7 000 дка гори. Като 
гледам съгласно тази докладна ние даваме съгласието си да се извърши сеч върху гора от 
308.602 дка. В предходните години и ние и предишните общински съвети са вземали 
решения да се извършва сеч на гори. Не ми е известно някой води ли статистика за тази сеч 
или ставаме участници в поголовната сеч без да са ни ясни тези размери. 

3. Велко Иванов: Мисля, че е уместно да се направи справка в годините назад какво 
става с този Общински горски фонд. След извършването на сеч някой следи ли какво се 
случва с тези гори – възстановяват ли се, разсаждат ли се нови видове дървета. 

4. Нейхан Назиф: Действително в старата докладна имаше текст, който даваше 
право на жителите на Две могили да се сдобият с дърва за огрев, а сега в новата докладна 
това го няма. Това е така, защото сега предвиждаме да определим фирма, която да 
извърши сечта, а не гражданите сами да секат. След като фирмата извърши сечта в тези 
гори ще последва нова докладна, която ще окаже калко кулика дърва ще могат да закупят 
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жителите от нашата Община и на каква цена. По отношение на това дали се води график 
на горите, които се секат през годините ще кажа, че такъв се води в горското в град Бяла, 
като те съблюдават законовите срокове, в които може да се извършва сеч в една и съща 
гора. 

5. Мехмед Чолаков: Считам, че и в Община Две могили трябва да има информация 
в коя гора кога се извършва сеч. Не е правилно Общината да разчита на информация 
предоставена ни от друг орган, било то и държавен за наши общински гори. 

След приключване на разискванията, приехме следните 
  

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласието си да бъде отменено Решение 
№ 491 на Общинския съвет, като дава съгласие да се извърши сеч на посочените в 
докладната гори, като ползването на дървесината се осъществи, чрез възлагане на добива.  
 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.30 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) 
 
 
 
 


