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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 881
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 44/30.11.2018 г.
По дванадесета 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 и ал. 4, 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. № 315 от 16.11.2018 г. след проведено поименно
гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула)
гласа „Въздържал се”,

РЕШИ:
1. Утвърждава годишен план и обем на ползване за 2019 г., съгласно образец
посочен в Наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите, за ползване на дървесина от
общинския горски фонд на Община Две могили по Приложение № 1 към настоящото
решение.
1.1. Дава съгласие да се извърши ползване - сеч и добив на дървесина в следните
общински имоти, включени в годишния план за ползване на дървесина от общинския
горски фонд на Община Две могили, както следва:
Позиция
I.

Отдел
216 о1

Площ по ГСП
61 дка

Землище
Баниска

II.

216 п1

23 дка

Баниска

III.

240 н

263 дка

К. Върбовка

IV.
V.
VI.
VII.

129 б
216 ф1
216 ю1
278 ю

34 дка
7 дка
3 дка
10 дка

Баниска
Баниска
Бъзовец
Кацелово

Имот №
№ 000215
№ 000230
№ 000236
№ 000238
№ 000229
№ 000196
№ 000191
№ 000199
№ 167024
№ 000312

Площ по КВС
60,559 дка
10,202 дка
6,629 дка
4,102 дка
235,558 дка
24,194 дка
33,618 дка
7,091 дка
22,872 дка
39,419 дка

1.2. Ползването на дървесината в определените в позиции I, II и III подотдел да се
осъществи съгласно чл. 112, ал. 1 от Закона за горите, чрез продажба на стояща дървесина
на корен.

1.3. Ползването на дървесината в определените в позиции IV, V, VI и VII подотдел
да се осъществи съгласно чл. 112, ал. 2 от Закона за горите, чрез добив и продажба на
добитата дървесина по ценоразпис, утвърден от Общински съвет Две могили.
2. Определя начални тръжни цени за продажба на стояща на корен дървесина
според Приложение № 2.
3. 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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