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

РЕШЕНИЕ
№ 767
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 53/27.09.2010 г.
По деветнадесета 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, във връзка с чл. 53, ал. 2, т. и ал. 4 от
Закона за горите, във връзка с чл. 80, ал. 2, т. 3 и ал. 8, чл. 87п, ал.
2, т. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за горите, във
връзка с чл. 88, т. 2, чл. 89 и чл. 90, ал. 1 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,
област Русе и Докладна записка с вх. № 340 от 17.09.2010 г.,

РЕШИ:
1. Да се проведе търг с явно наддаване за предоставяне на сечище и
продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, на
маркиран лесосечен фонд за 2010 г. в имот – частна общинска собственост по
№ 2466/25.03.2010 г. на кмета на Община Две могили, а именно: Гора в
земеделски земи с площ от 26.283 (двадесет и шест декара и двеста осемдесет
и три квадратни метра), находяща се в местността „Дар боаз”, съставляваща
имот № 000147 (сто четиридесет и седем) по картата на възстановената
собственост на земеделската земя в землището на село Широково, ЕКАТТЕ
83301, община Две могили, област Русе, като имотът попада в отдел 257,
подотдел “р” по Лесоустройствения проект на ДГС – Бяла.
2. Прогнозното количество дървесина по категории, количество и цени
за дървесен вид, посочени по-долу и при начална тръжна цена, без включен

ДДС е общо в размер на 22 280.50 (двадесет и две хиляди двеста и
осемдесет лева и петдесет стотинки), а именно:
ОБЕКТ
землище с. Широково
поземлен имот с кадастрален № 000147
отдел 257, подотдел "р"
Количество
Дървес
Цена
Категории
ен вид
лв/м3
м3
Едра
Трупи над 30 см
113
53.00
строител Трупи от 20-30
377
264
45.50
Тополо на
см
в
Средна строителна
59
33.00
24
22.00
И-214 Дребна
Дърва
28
20.00
Общо
488
Едра строителна
1
45.50
Средна строителна
13
33.00
Върба Дребна
1
22.00
Дърва
44
20.00
Общо
59

Цена
лв.
17 869.00

1 947.00
528.00
560.00
20 904.00
45.50
429.00
22.00
880.00
1376.50
22 280.50
3. До участие в търга да бъдат допуснати търговци по смисъла на
Търговския закон, отговарящи на изискванията на Закона за горите и
Правилника за прилагането му.
4. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите
действия за изпълнение на решението на Общинския съвет.
Гласували 17 (седемнадесет) съветника.
„ За”
- 17 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Вярно с оригинала
при ОбС: .…........................
(М. Иларионова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
(п )
(Б. Георгиев)

