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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 65 

 

Днес, на 07.10.2008 г., от 16.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по „Бюджет и финанси”, на което 
присъстваха: 

1. Петър Колев Петров – председател. 
2. Тодор Неделчев Куцаров - секретар. 
3. Красимир Ганчев Кунев – член. . 
4. Микерям Кадир Адям  -член 
5. Йордан Георгиев Великов – член. 
 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
 1. Разглеждане докладна записка с вх. № 361/03.10.2008 г., относно: Осигуряване на 
дърва за огрев за отоплителен сезон 2008 – 2009 г. 
 2. Разглеждане докладна записка с вх. № 362/03.10.2008 г., относно: Осигуряване на 
дърва за огрев на ветераните от войната 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Кмета предлага да се 
извърши сеч в няколко гори около Две могили, като дървата бъдат продадени на гражданите 
по 15 лв. на куб. м. Считам, че цената е приемлива. Като се сложи средствата за транспорт, 
един кубик ще стане около 35 – 40 лв.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Микерям Адям: Не е сигурно обаче тези дърва, в действителност, дали са дърва 
или са тънки пръчки. От специалиста по „Земеделие” в Общината, бях чула, че е по-скоро 
второто. Затова, чената от 15 лв. ми се вижда приемлива. 
 2. Тодор Куцаров:  Макар и дребни, ще свършат работа. Трябва само да се уточни, 
че се касае по 5 куб. м. на семейство или домакинство. Така написано, излиза, че всеки 
гражданин може да вземе по толкова. 
 По втора точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Втората докладна е 
свързана с първата – касае ветераните от войната. Всяка година на тях са им предоставяли 
дърва за огрев. Цената от 20 лв. е приемлива, тъй като разходите за транспорт, ще бъдат 
поети от Общината. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
     1. Йордан Великов: Това, което го казваш никъде не го пише. Трябва според мен да 
се посочи изрично в решението ни. 
 2. Микерям Адям: Да предложим да се допълни решението, предложено от кмета.  
  

 След приключване на разискванията, комисията приема следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ да одобри 
цена от 15 лв. на куб. м. дърва за огрев за едно семейство или домакинство – по докладна 
записка с вх. № 361/03.10.2008 г. 
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 2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ да одобри 
цена от 20 лв на куб. м. дърва за огрев, които да се предоставят на ветераните от войната, 
като цената за транспорт остане за сметка на Общината – по докладна записка с вх. № 
362/03.10.2008 г.  
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев) 

           
 

4. ………………………        5. ………………………   
           (Йордан Г. Великов                                  (Микерям К. Адям) 

 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       __________________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 
 

        

 

 


