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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

тел./факс 08141/ 28 44, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 556 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 43/20.11.2009 г. 
 

По деветнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 53, ал. 2, т. 2 от 

Закона за горите, във връзка с чл. 92 от Наредба № 7 за реда за 

придобиване на право на собственост и на ограничени вещни 

права, за предоставяне за управление под наем и за разпореждане 

с имоти и вещи – общинска собственост на Община Две могили и  

Докладна записка с вх. № 528 от 11.11.2009 г., 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие да се извърши продажба на остатъка от добитата 

дървесина след задоволяване на общинските и обществени учреждения и 

ветераните от войната на желаещите с постоянен адрес на територията на 

Община Две могили. 

2. Определя продажната цена на дървата за огрев в размер на 36 

(тридесет и шест) лева на пространствен кубичен метър с включени разходи 

по добива и транспортиране до мястото на живеене.  

3. При наличие на добита строителна дървесина, продажбата да се 

извърши от временен склад по цени и сортименти съгласно „Тарифа за 

таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и 

вършината, добити от общинския горски фонд”, приета на основание чл. 92, т. 1 

от Наредба № 7 за реда за придобиване на право на собственост и на 

ограничени вещни права, за предоставяне за управление под наем и за 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Община Две 

могили, като към таксата се добави сумата на направените разходи по сечта и 

извоза до временен склад. 

4. При липса на желаещи за закупуване, дървесината да се 

транспортира до склад на Общинска фирма „Черни Лом 2008” ЕООД, град 

Две могили. 
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5. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение  решението на Общинския съвет. 

 
 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

         (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 


