
Препис! 

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

          

З А П О В Е Д 

№РД-09- 201/ 04.06.2020 г. 

гр.Гулянци. 
 

 На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА , чл. 8 ал. 4 и чл., 35 ал. 1 от ЗОС,  чл.49, ал.1, 

ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на ОбС гр.Гулянци, чл.3, ал.1, т.1 , чл.5, ал.1 , чл.6 и чл.7 от Наредбата за реда и 

условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за 

отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество в Община Гулянци на ОбС гр. 

Гулянци и Решение №93 от 26.02.2020 г. на ОбС гр. Гулянци 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

Да се проведе публичен конкурс с тайно наддаване с внасяне на оферти в 

запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви 

предложения за продажба на имот с НТП „Друг вид земеделска земя“,  частна 

общинска собственост  в землището на гр. Гулянци, чрез представяне на 

предложения в затворени пликове по приложената оферта. 

 

Обект на конкурсът: 

1. 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,  при начална конкурсна продажна цена в размер от 127 900.00 лева (сто 

двадесет и седем хиляди и дветстотин лева). 

Конкурсът  да се проведе на 17.06.2020 г. от 9:30 ч. в стая 212 на Община Гулянци. 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за имота, нов конкурс ще се 

проведе на 24.06.2020 г. в същия час и при същите условия. 

Документи се приемат до 17:00 ч. на 16.06.2020 г. в Центъра за обслужване на 

граждани на Община Гулянци. При провеждане на повторен конкурс документи се 

приемат до 17:00 часа на 23.06.2020 г. 

Оглед на обекта – от 09:00 – 12:00 ч. и от 13:00 - 16:00 ч. всеки работен ден.   

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и 

изпълнение. 

 

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ……/П/…… 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ 

 
НФ/   
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