ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИ РЕШЕНИЯ
От извънредно заседание на Общински съвет - Исперих
ПРОТОКОЛ № 60 /26.08.2011г.
РЕШЕНИЕ
№351
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.111-114 и § 38 от Закона за горите и
чл. 87, ал.2 от Наредба № 5 на ОбС - Исперих с цел:
- осигуряване на приходи;
- стопанисване на общинските гори
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана дървесина от
гори , общинска собственост по обекти, както следва:
1. Обект № 1 с подотдели: 153к и 67ф на територията на ДЛС «Сеслав», район Исперих.
2. Обект № 2 с подотдели: 70д, 70е, 70з и 72ж на територията на ДЛС «Сеслав», район
Исперих.
ІІ. Да се определят следните условия на публичния търг:
Вид на търга – публичен търг с явно наддаване.
Начални цени по обекти :
- За обект № 1 – 86 300 лева без ДДС.
- За обект № 2 – 69 700 лева без ДДС.
3. Стъпка за наддаване по обекти в размер на 5% от началната цена:
- За обект № 1 – 4 315 лева
- За обект № 2 – 3 485 лева.
4. Гаранция за участие в публичния търг по обекти в размер на 10% от началната цена:
- За обект № 1 – 8 630 лева без ДДС.
- За обект № 2 – 6 970 лева без ДДС.
5. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 15% от достигнатата стойност на
правото на ползване на обекта.
ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих в едномесечен срок от приемане на настоящото
решение да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.
ІV. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

РЕШЕНИЕ
№352
С цел доброто и целесъобразно стопанисване на горите – собственост на община
Исперих и осигуряване на приходи, На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.13, чл.53,
ал.4 и чл. 59, ал.4, т.1 от Закона за горите и чл.89, ал.1 от Наредба № 5 на ОбС – Исперих
за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие в Годишният план за ползване на дървесина през 2012 г. от горите,
собственост на Община Исперих да се включат следните подотдели :
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Подотдел
71 г
72 а
72 б
72 е
77 б
168 в
168 ж
36 а1
36 ч
36 щ
42 а1
42 б1
42 щ
124 а

№ на имота
000072
000004
000004
000004
000004
000065
000065
65650.17.18
65650.20.59
65650.16.6
65650.7.50
65650.7.50
65650.7.43
000019

Землище
с. Голям Поровец
с. Голям Поровец
с. Голям Поровец
с. Голям Поровец
с. Голям Поровец
с. Бърдоква
с. Бърдоква
с.Свещари
с.Свещари
с.Свещари
с.Свещари
с.Свещари
с.Свещари
с.Подайва

АОС
1785/27.03.2007г.
1787/27.03.2007г.
1787/27.03.2007г.
1787/27.03.2007г.
1787/27.03.2007г.
1790/27.03.2007г.
1790/27.03.2007г.
4456/05.10.2009г.
4455/05.10.2009г.
4454/05.10.2009г.
4453/05.10.2009г.
4453/05.10.2009г.
4452/05.10.2009г.
3143/06.04.2009г.

2. Задължава инж. Никола Николов да изработи Годишния план, който да се
публикува на Интернет-страницата на Община Исперих.
3.Ползването на тези подотдели да се извърши при спазване на изискванията на
Закона за горите и други нормативни документи, свързани с горите.
4.В случай, че някои от отделите не се отсекат през 2012 год. ползването им да се
прехвърли за през 2013 год.
5. Упълномощава кмета на Община Исперих да възложи на лицензирана фирма
изработването на ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН за Общинските гори .
6.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и Областен
управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ
№353
С цел кандидатстване на „МБАЛ - Исперих" ЕООД гр. Исперих с проектно
предложение по Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на

българската икономика" 2007 -2013 г. ВG161РО003-2.1.12, „Покриване на международно
признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията",
Приоритетна ос 2 „Повишаване на ефективността на предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда", Област на въздействие 2.1. „ Подобряване на технологиите и
управлението в предприятията", Операция 2.1.2 „ Покриване на международно признати
стандарти" и на основание чл. 21, ал.1 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие „МБАЛ - Исперих" ЕООД гр. Исперих да подготви проект за
кандидатствуване по оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" ВG161РО003-2.1.12 "Покриване на международно признати
стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията" на стойност до 391
116 лв.
2. Възлага на Управителя на „МБАЛ - Исперих" ЕООД гр. Исперих да предприеме
необходимите действия за кандидатстване с проектно предложение пред Министерство
на икономиката, енергетиката и туризма.
4. На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих,
Управителя на „МБАЛ - Исперих" ЕООД гр. Исперих и Областния управител на Област
Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд Разград, в
четиринадесетдневен срок, считано от датата на съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Общински съвет – Исперих: / п /
/ БЕЙСИМ БАСРИ/

Вярно с оригинала
Гл.специалист
Сътрудник ОбС-Исперих
/ Къймет Ариф/

ПРОТОКОЛИСТ: / п /
/ К. Ариф/

