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  ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 
              гр. Гулянци, ул. “В. Левски” № 32, тел:06561/2171, е-mail: obshtina_gulianci@mail.bg 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

КМЕТ 

НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ.............../П/............... 

/Лъчезар Яков/ 

 

 

 

Д О К Л А Д 

 

 
На 17.06.2020 г. в сградата на Община Гулянци от 09:30 ч. на етаж 2 /стая 212/  

комисия в състав: 

Председател: Николай Фердинандов – Началник отдел „Управление на общинската 

собственост“ при Община Гулянци 

Членове: 

1.  Велислава Величкова –  Юрист при Община Гулянци 

2.  Маринела Цанкова – Гл. спец. „Общинска собственост“ при Община Гулянци 

3.  Огнян Янчев  –  Общински съветник 

4.  Самуил Митев – Общински съветник 

 

назначена със Заповед № РД-09-227/ 17.06.2020 г. на Кмета на Община Гулянци със 

задача: да проведе публичен конкурс с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан 

плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за продажба 

поземлен имот 18099.309.679, област Плевен, община Гулянци, гр. Гулянци, вид собств. 

Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 2, НТП Друг вид земеделска земя, 

площ 92255 кв. м, Акт за частна общинска собственост № 90 том 3 рег. 836 от 13.03.2012г., 

издаден от Служба по вписванията гр.Никопол, при начална конкурсна продажна цена в 

размер от 127900.00 лева (сто двадесет и седем хиляди и дветстотин лева), във връзка със 

Заповед №РД - 09 – 201/ 04.06.2020 г. на Кмета на Община Гулянци на 17.06.2020 г. от 

09:30 ч. в стая 212 на Община Гулянци. 

 

В 09:30 часа конкурса се откри. 

            На основание чл.15, ал.3 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични 

търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско 
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имущество, всички членове на комисията попълниха декларации за отсъствие на 

обстоятелства по чл.15, ал.1, т.1 и т.2 от Наредба за реда и условията за провеждане на 

публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с 

общинско имущество. 

В стаята не присъстваха участници. 

Председателят на комисията обяви конкурса за редовен, всички членове на комисията 

присъстваха. Комисията установи, че е постъпил един плик с документи за участие в конкурса.  

 

1. Минко Петров Михайлов  с вх.№5300-198/16.06.2020 г. в 12:47 ч. 

 

Комисията положи подписите си върху плика, с което удостоверява, че той е запечатан, 

непрозрачен и с ненарушена цялост, попълнен съгласно изискванията на Наредбата и 

Възложителя. 

 

Председателят на комисията предложи  да се пристъпи към отваряне документите на 

учстника, за разглеждане на същите по допустимост. 

 

1. Комисията разпечата документите за участие на Минко Петров Михайлов  с 

вх.№5300-198/16.06.2020 г. в 12:47 ч. от гр. *** , провери по заявлението приложените 

документи, както следва : 

- Квитанция за закупена конкурсна документация. 

- Квитанция за внесен 10% депозит. 

- Заявление за участие в конкурс 

- Декларация, че участникът не дължи суми по предходни договори 

- Декларация за предварителен оглед на имота 

- Декларация, че подписана от лицето, че се задължава да не използва имота за 

зърнопроизводство и че ще открие нови работни места. 

-  Заявление за внесен депозит 

-Удостоверение за липса  на данъчни задължения към държавата, издадено от НАП 

след датата  на обявяването на кокурса. 

- удостоверение за липса или наличие на задължения към Община Гулянци, 

издадено след датата на обявяването на конкурса. 
-  Запечатано малко пликче 

-  Проект на договор за покупко-продажба на недвижим имот 

  и  констатира, че същите са редовни  и   допусна  участника до по-нататъшно участие. 

Комисията продължи своята работа и пристъпи към отваряне на ценовото предложение 

на учасника: 

1. Минко Петров Михайлов с ЕГН ********* за следния имот: 

Поземлен имот 18099.309.679, област Плевен, община Гулянци, гр. Гулянци, вид 

собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 2, НТП Друг вид 

земеделска земя, площ 92255 кв. м, Акт за частна общинска собственост № 90 том 3 рег. 

836 от 13.03.2012г., издаден от Служба по вписванията гр.Никопол, съседи: 18099.237.653, 

18099.309.680, 18099.401.2050, 18099.401.2134, 18099.401.2230, 18099.685.48, 

18099.685.62.,  127900.00 лева (сто двадесет и седем хиляди и дветстотин лева) 

предложената цена е 127950 лева (сто двадесет и седем хиляди и дветстотин  и петдесет 

лева), която е ПО-ВИСОКА на началната продажна цена, след което всички членове 

на комисията положиха подписи на листа с цената. 
 



Съгласно чл.35 , ал.3 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и 

публично оповестени конкурси, за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество 

за спечелил конкурса се обявява Минко Петров Михайлов с ЕГН **********. 

           Комисията приключи своята работа като предлага  на  Кмета на Община Гулянци да 

издаде заповед на основание чл.35, ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на  

публични търгове и  публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с 

общинско имущество на Общински съвет гр. Гулянци . 

Комисията закри заседанието в 09:50 часа. 

Настоящият доклад се състави в един екземпляр и се предаде на 17.06.2020 г. на Кмета на 

Община Гулянци за утвърждение. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……..…/П/……………../Николай Фердинандов/ 

 

ЧЛЕНОВЕ:   1……………/П/………………/Велислава Величкова/ 

  

           2. ……….…/П/……………./Маринела Цанкова/  

    

                     3. ………..…/П/………………./Огнян Янчев/  

                          

                     4……………/П/………………/Самуил Митев/ 

 

 


