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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1076 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 65/20.09.2011 г. 
 

 По двадесет и трета 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. 4 от Правилника за организация и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 112, ал. 1, 

т. 2 от Закона за горите, чл. 76 от Наредба № 7 за реда на 

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 в Община Две могили и 

Докладна записка с вх. № 370 от 12.09.2011 г., 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Определя продажна цена на дървата за огрев, предвидени за 

продажба на населението и добити от горски територии – собственост на 

община Две могили в размер на 42 (четирдесет и два) лева с включен 

транспорт. Продажбата да се извършва след задоволяване нуждите на 

общинските и обществени учреждения. 

2. При заявено желание от страна на ветераните от войните, с 

постоянен адрес на територията на Община Две могили (Приложение № 1) да 

се снабдят до 3 (три) пространствени кубични метра дърва за огрев, определя 

продажна цена в размер на 25 (двадесет и пет) лева на пространствен кубичен 

метър. 

3. Упълномощава Кмета на Община Две могили да изпълни 

решението на Общински съвет Две могили 
 

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) 


