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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 134 

Днес, на 18.11.2009 г. от 16.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2, 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  

Отсъства: Йордан Георгиев Великов –  член. 
 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 528/11.11.2009 г., 
относно: Определяне на продажна цена на дърва за огрев останали след задоволяване 
нуждите на общински и обществени учреждения и ветерани от войната. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 532/11.11.2009 г., 
относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост. 

По първа точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпила е докладна 
записка от кмета на общината за определяне цената на дърва за огрев.Това е в изпълнение 
на решение № 490 взето с протокол № 38 от 21.08.2009 г. С тези дърва се задоволяват 
нуждите на общинските учреждения и за ветераните от войната. Остатъкът след 
задоволяване на собствените нужди се предоставят на населението. Цената на 
пространствен кубик общината определя на 30 лева. В тази цена са включени разходи по 
добива и транспортиране до мястото на живеене.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Петър Петров: От направения анализ е видно,че остатъка от дървесина ще бъде 

не повече от 500 пространствени кубика. Те трябва да бъдат продадени на населението по 30 
лева пространствен кубик съгласно анализа. 

2. Тодор Куцаров: Ние изсякохме вече горите и незнам след някоя година от къде ще 
вземем дърва за огрев за задоволяване на собствените тужди. Време е вече общината да 
помисли за залесяване на нови горски масиви. По принцип съм съгласен с цената от 
тридесет лева да се продава на населението. 

3. Микерям Адям: Съгласна съм със становищата на колегите. 
По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпило е 

предложение от кмета на общината за продажба на имоти-частна общинска собственост. 
Това са 70 дворни места намиращи се в село Пепелина в местностите „Тютюнка махла” и 
„Зелена махла”. Струва ми се, че това са завишени цени и няма да се намерят купувачи, а 
трябва да намерим балансирана цена. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Красимир Кунев: Сигурен съм, че трудно ще се намерят купувачи за всички имоти, 
но нека да ги предложим в този вариант. Скоро ще се наложи пак да се събираме и да 
одобряваме други по-ниски цени. 



 2 
2. Петър Петров: Високи са цените, като имам впредвид, че един декар трета 

категория обработваена земя се продава за 300 лева. Тази земя, която продаваме нито е 
обработваема, а е изоставена. Нека да приемем тези цени. Времето ще покаже дали са 
подаваеми. 

3. Микерям Адям: Съгласна съм с направеното предложение.  
  
    
  

След приключване на разискванията, комисията прие следните  

 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема продажна цена на дърва за огрев 
останали след задоволяване нуждите на общински и обществени учреждения и ветерани от 
войната. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие да бъдат продадени имоти 
частна- общинска собственост в землището на село Пепелина по предложената пазарна 
оценка. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев)            
 
 

4. ………………………     
                             (Микерям К. Адям) 
           
           

 
       

                  Председател на комисията: 
 
       ______________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 

       _____________ (Т. Куцаров) 


