РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

О Б Щ И Н А Ц Е Н О В О, О Б Л А С Т Р У С Е

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
Относно: допълване годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост на община Ценово за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016г. на
параграф 7. Добив на дървесина с точка 7.2 Добив на дървесина за собствени нужди в
размер на 110м³ /пространствени/ дърва за огрев за нуждите на Община Ценово от
общинския горски фонд
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с осигуряване нуждите на Община Ценово и респективно тези на
кметствата, детските градини, доброволните формирования и на ветераните от общинския
горски фонд се налага да бъде определена гора, от която да бъдат добити 110м³
/пространствени/ дърва за огрев. Като най – подходящи за случая считам имоти №000035
и №000036 отдел 8 г, местност „Зад лозята”, намиращи се в землището на с. Кривина.
№
Местност
п/р
1
2
с. Кривина
1.
Зад лозята

Имот
№
3

Отдели
и подотдели
4

Площ
ха
5

000035
000036

8г
8г

1.7
–

За целта е необходимо да се допълни годишната програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост на община Ценово за периода
01.01.2016г. – 31.12.2016г. като се допълни параграф 7. Добив на Дървесина с точка
7.2 Добив на дървесина за собствени нужди в размер на 110м³ /пространствени/ дърва за
огрев за нуждите на Община Ценово от общинския горски фонд от имот №000035 и
№000036 отдел 8 г, местност „Зад лозята”, намиращи се в землището на с. Кривина. За
реализацията на процедурата трябва да се проведе конкурс за възлагане на добива за
дървесина, във връзка с който Ви предлагам следната тръжна цена :
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№
п/р
1

Тип дървесина
/акация/
Дърва за огрев
/добив + транспорт/

Цена
лв./м³
/пространствени/
25.00

Воден от горното и на основание чл. 56, ал. 2 , т.2 от Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, предлагам на уважавания Общински съвет - Ценово, следния проект за
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 111, ал. 4, т. 1 и чл.
112, ал. 2 от Закона за горите във връзка с чл. 3, ал.1, т. 1; чл. 10, ал. 1, чл. 12, ал. 1 от
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии
– държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и не дървесни горски
продукти и чл.31 от Наредба 2 за общинската собственост на община Ценово и чл.3, ал.1,
т. 8 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Ценово
РЕШИ:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за периода 01.01.2016г. до 31.12.2016г. параграф 7. Добив на
дървесина с точка 7.2 Добив на дървесина за собствени нужди в размер на 110м³
/пространствени/ дърва за огрев за нуждите на Община Ценово от общинския горски фонд
от имоти №000035 и №000036 отдел 8 г, местност „Зад лозята”, намиращи се в землището
на с. Кривина.
2. Задължава кмета на община Ценово да организира и проведе открит конкурс за
добив на дървесина за собствени нужди в размер на 110м³ /пространствени/ дърва за огрев
за нуждите на Община Ценово от общинския горски фонд от имоти №000035 и №000036
отдел 8 г, местност „Зад лозята”, намиращи се в землището на с. Кривина.
3. Утвърждава следната начална цена за провеждане на открития конкурс.
№
п/р
1

Тип дървесина
/акация/
Дърва за огрев
/добив + транспорт/
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лв./м³
/пространствени/
25.00
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