
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел.  08141/ 28 44, e-mail:obc_dvemogili@abv.bg  

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 95 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 09/07.03.2008г.   
 

По девета точка от дневния ред, Общинският съвет 
 

Р Е Ш И : 
 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 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. 54, ал. 4 от Закона за горите и чл. 80, 

ал. 8 ат Правилника за прилагане на Закона за горите, Общински съвет – Две 

могили дава съгласието си за извършване на ползване (сеч на дървесина – акация) 

от гори общинскасобственост, както следва: 

 1.1. Общински поемлен имот АОС № 459 с имотен № 000255 с площ от 6.759 

дка с начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи”, отдел 278, подотдел „п” 

в землището на село Кацелово, община Две могили. 

 1.2. Общински поемлен имот АОС № 460 с имотен № 000261 с площ от 7.867 

дка с начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи”, отдел 278, подотдел „р” 

в землището на село Кацелово, община Две могили. 

 1.3. Общински поемлен имот АОС № 461 с имотен № 000312 с площ от 

39.419 дка с начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи”, отдел 278, 

подотдел „о” в землището на село Кацелово, община Две могили. 

 2. Ползването на дървесината да се извърши съгласно чл. 53, ал. 2, т. 2 от 

Закона за горите и чл. 80, ал. 2, т. 2 от Правилника за прилагането му. 

 3. Добитата дървесина за огрев да се продаде на желаещите с постоянен 

адрес: село Кацелово. При липса на желаещи в населеното място, продажбата да се 

извърши на хора с постоянен адрес в чертите на Община Две могили. 

 4. Общински съвет – Две могили определя продажна цена на дървата за 

огрев в размер на 22 (двадесет и два) лева на пространствен кубичен метър от 

временен склад, без транспорта. 

 5. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението на Общинския съвет.  
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Вярна с оригинала 

при ОбС: ......................   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:      /п / 

           (Н. Начева)             (Б. Георгиев) 

mailto:e-mail@&dve

