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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 817 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 50/17.02.2015 г. 
 

По седма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 8 във връзка 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, 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. 

№ 50 от 05.02.2015 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 

и 2 (два) гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Утвърждава годишния план 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. 

1.2. 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 : 

1.2.1. Отдел 107 „г” с площ 15 дка, попадащ в Поземлен имот с идентификатор № 

004006 по КВС на село Помен, община Две могили с площ от 14.853 дка, начин на трайно 

ползване „Нива”, собственост на Община Две могили съгласно Акт за частна общинска 

собственост  № 3429/25.11.2010 г., дървесен вид „Акация”. 

1.2.2. Отдел 129 „б” с площ 34 дка, попадащ в Имот № 000191 по картата на 

възстановената собственост на землище село Баниска, община Две могили с площ от 33.618 

дка, начин на трайно ползване „Пасище, мера” в местността “Балабан дере”, собственост на 

Община Две могили съгласно Акт за публична общинска собственост  № 2253/24.02.2010 г., 

дървесен вид „Акация”. 

1.2.3. Отдел 208 „з1” с площ 2 дка, попадащ в Поземлен имот с идентификатор № 

20184.102.23 по кадастралната картата на град Две могили, община Две могили с площ от 

13.666 дка, начин на трайно ползване „Гори и храсти в земеделска земя”, собственост на 

Община Две могили съгласно Акт за частна общинска собственост  № 1451/27.02.2009 г., 

дървесен вид „Акация”. 

1.2.4. Отдел 208 „и1” с площ 4 дка, попадащ в Поземлен имот с идентификатор № 

20184.102.23 по кадастралната картата на град Две могили, община Две могили с площ от 

13.666 дка, начин на трайно ползване „Гори и храсти в земеделска земя”, собственост на 



Община Две могили съгласно Акт за частна общинска собственост  № 1451/27.02.2009 г., 

дървесен вид „Софора”. 

1.2.5. Отдел 216 „к” с площ 3 дка, попадащ в Имот № 165011 по картата на 

възстановената собственост на землище село Бъзовец, община Две могили с площ от 3.495 

дка, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи” в местността “Дългия дол”, 

собственост на Община Две могили съгласно Акт за частна общинска собственост  № 

3142/02.09.2010 г., дървесен вид „Акация”. 

1.2.6. Отдел 222 „а” с площ 6 дка, попадащ в Имот № 068001 по картата на 

възстановената собственост на землище село Бъзовец, община Две могили с площ от 11.501 

дка, начин на трайно ползване „Изоставена нива” в местността “Стар Бъзовец”, собственост 

на Община Две могили съгласно Акт за частна общинска собственост  № 3088/10.08.2010 г., 

дървесен вид „Акация”. 

1.2.7. Отдел 239 „1” с площ 12 дка, попадащ в Имот № 000132 по картата на 

възстановената собственост на землище село Острица, община Две могили с площ от 12.169 

дка, начин на трайно ползване „Гара в земеделски земи”, собственост на Община Две 

могили съгласно Акт за частна общинска собственост  № 574/18.05.2016 г., дървесен вид 

„Акация”. 

1.2.8. Крайпътни дървета попадащи в сервитутната зона на Път TGV 1137 от КМ 

14+0 до КМ 24+0 в участъка от землищната граница на село Могилино със село Цар Асен 

до разклона (селоБаниска-село Помен-село Могилино). 

1.2.9. Отдел 232 „в1” с площ 19 дка, попадащ в Имот № 000225 по картата на 

възстановената собственост на землище село Чилнов, община Две могили с площ от 220.399 

дка, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи” в местността “Орляка”, 

собственост на Община Две могили съгласно Акт за частна общинска собственост  № 

1203/15.11.2008 г., дървесен вид „Чер бор”. 

1.2.10. Отдел 232 „я” с площ 136 дка, попадащ в Имот № 000225 по картата на 

възстановената собственост на землище село Чилнов, община Две могили с площ от 220.399 

дка, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи” в местността “Орляка”, 

собственост на Община Две могили съгласно Акт за частна общинска собственост  № 

1203/15.11.2008 г., дървесен вид „Чер бор”. 

1.2.11. Отдел 257 „з” с площ 7 дка, попадащ в Имот № 000031 по картата на 

възстановената собственост на землище село Широково, община Две могили с площ от 

10.919 дка , начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи” в местността “Под село”, 

собственост на Община Две могили съгласно Акт за частна общинска собственост  № 

2428/25.03.2010 г. дървесен вид „Топола”. 

2. Ползването на дървесина в определените в т. 1.2.1, т. 1.2.2., т. 1.2.3., т. 1.2.4, т. 

1.2.5., т. 1.2.6. и т. 1.2.7. подотдели, да се осъществи съгласно чл. 112, ал. 2 от Закона за 

горите, чрез добив и продажба на добитата дървесина. 

2.1. Ползването на дървесина в определените в т. 1.2.9., т. 1.2.10 и т. 1.2.11., 

подотдели да се осъществи съгласно чл. 112, ал. 1 от Закона за горите, чрез продажба на 

стояща дървесина на корен. 

2.2. Ползването на дървесина в определените в т. 1.2.8 участъци, която не 

притежават характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите и не фигурират в 

Горскостопанския план на Община Две могили да се осъществи по реда чл. ..... от Закона за 

горите 

 3. Дава съгласие 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, Закона за 

обществените поръчки и в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство. 

Приложение: Годишен план за ползване на дървесина за 2015 г. - 5 стр 
 
 

Вярно с оригинала 
 

при ОбС: .…............................ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС:    (п ) 

                    (М. Иларионова)                                  (Б. Георгиев) 


