ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИ РЕШЕНИЯ
От извънредно заседание на Общински съвет - Исперих
ПРОТОКОЛ № 12/ 19. 09. 2008 г.
РЕШЕНИЕ
№ 78
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.53, ал.2т.3 от Закона за горите,
чл.80, ал.8 от Правилника за прилагане на закона за горите и чл.141т.2 от Наредба
№5 на Общински съвет-Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І..Да се проведе публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана
дървесина от горите, общинска собственост по обекти, както следва:
- Обект №1 с подотдел:70-а, 65-г, 67-з, 67-л, 67-о, на територията на ДЛС
„Сеслав”, район Исперих;
- Обект №2 с подотдели: 71-а, 168-б, 168.г, 168-д, 168-з, на територията на ДЛС
„Сеслав”
1.Вид на търга публичен търг с явно наддаване.
1. Начални цени и стъпки за наддаване без ДДС в размери по обекти, както
следва:
За обект №1 – 74270 лева, стъпка – 400лв.
За обект №2 - 67050 лева, стъпка – 400лв.
2. Гаранция за участие – в размер по обекти както следва:
За обект №1 - 7400 лв. без ДДС;
За обект №2 6700 без ДДС;
3. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 15% от достигната стойност
на правото на ползване на обекта.
ІІ. Задължава кмета на община Исперих след приемане решението на Общински
съвет – Исперих да издаде заповед за откриване на процедура за провеждане на
публичен търг с явно наддаване и определи условията за участие.
ІІІ. Задължава кмета на община Исперих, след приключване на търга да издаде
заповед определяне на ползвател и да сключи договор.
В тридневен срок от сключване на договора същият да се представи на ОбС
Исперих.

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих
Областен управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.

и

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му
пред Административен съд-град Разград по реда на Административно-процесуалния
кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Общински съвет – Исперих: /п/
/ БЕЙСИМ БАСРИ/
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/ КъйметАриф/

