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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 880
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 44/30.11.2018 г.
По единадесета 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, чл. 114, ал. 1 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1 и ал. 3, чл. 7, ал. 1, ал. 4 и ал.
6, 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. № 322 от 21.11.2018 г. след проведено
поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и
0 (нула) гласа „Въздържал се”,

РЕШИ:
1. Изменя Решение № 723 взето на заседание на Общински съвет по Протокол № 35
от 23.02.2018 г. за приемане на годишен план за ползване на дървесина в Община Две
могили и определяне начина на ползване на дървесината, както следва:
1.1. Точка 1.1.2. отпада, а точка 1.1.3. и точка 1.1.4 стават 1.1.2 и 1.1.3;
1.2. Точка 2.1 се изменя и придобива следния вид: „Ползването на дървесината в
определения т. 1.1.1. подотдел да се осъществи съгласно чл. 112, ал. 1 от Закона за горите
чрез продажба на стояща дървесина на корен“;
1.3. Точка 2.2. се изменя и придобива следния вид: „Ползването на дървесината в
определените в т. 1.1.2. и т. 1.1.3. подотдели да се осъществи съгласно чл. 112, ал. 1 от
Закона за горите, чрез продажба на стояща дървесина на корен“.
2. Възлага 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 в съответствие с
разпоредбите на действащото законодателство.
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