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  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- 235/ 19.06.2020г. 

гр. Гулянци 

 

 
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.49, ал.4 от Наредба за реда на 

придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 35, ал.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 на 

Общински съвет- Гулянци и Решение №93 от 26.02.2020 г. на Общински съвет – 

Гулянци. 

Въз основа на Доклад на Комисия назначена със Заповед №РД-09-227/ 17.06.2020 г.  

на Кмета на Община Гулянци от проведен 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. 

 

О Б Я В Я В А М : 

За спечелен конкурсът за продажба на: 

 

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 

127900.00 лева (сто двадесет и седем хиляди и дветстотин лева) от Минко Петров 

Михайлов с ЕГН *********, гр. Стара Загора за сумата от 127950.00 лева (сто 

двадесет и седем хиляди дветстотин и  петдесет лева). 
 

Минко Петров Михайлов следва да внесе 115160.00 лева и да се яви за сключване 

на договор в седемдневен срок от изтичане на срока по обжалването. 

 Продажната цена се внася по сметка №BG43SOMB91308436323644, вид на 

плащане 445600. Стойността на направената оценка се заплаща от спечелилия конкурса 
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в  размер на 288.00 лева за имота по сметка №BG81СОМБ91303136322500, Общинска 

банка АД – SOMBBGSF. При продажбата на имота се внасят 3% върху продажната 

цена по сметка №BG43SOMB91308436323644, Общинска банка АД – SOMBBGSF, 

вид плащане 442500 и такса за сключване на договор в размер на 15.00 лева във връзка 

с чл.111 от ЗМДТ по сметка  №BG43SOMB91308436323644, Общинска Банка АД – 

SOMBBGSF, вид плащане – 448090. 

                                 

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица в тридневен срок от 

издаването ú, по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс. 

Копие от заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Гулянци 

и да се постави на таблото за обявления в Центъра за административно обслужване на 

гражданите при Община Гулянци, при спазване на Закона за защита на личните данни. 

 Заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК, в 14-дневен срок от 

съобщаването ú. 

 Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Николай 

Фердинандов – Началник отдел „Управление на общинската собственост“ при Община 

Гулянци. 

 

 

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ……/П/…….. 

 КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ 

 
НФ/ 

 

 


