
 

 

Препис! 

  ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 
гр. Гулянци, ул. “В. Левски” № 32, тел:6561/2171, е-mail: obshtina_gulianci@mail.bg 

 

З А П О В Е Д 

№ РД – 09 – 236/ 19.06.2020г. 

гр. Гулянци 

 
На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл.37и, ал.13 от Закон за собствеността и 

ползването на земеделските земи и  чл. 27 ал.1 от Наредба за реда и условията за 

провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под 

наем и разпореждане с общинско имущество. 

 

Въз основа Протокол на комисия назначена със Заповед №РД-09-228/ 

17.06.2020г.  на Кмета на Община Гулянци от проведен публичен търг с тайно 

наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от собственици на пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на 

БАБХ и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на 

пасища,мери  от общински поземлен фонд в землищата на населените места в Община  

Гулянци за срок от 1 (една) стопанска година (съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ) по 

Заповед №РД-09-202/04.06.2020г. на Кмета на Община Гулянци. на 17.06.2020 г. от 

10:00ч. в стая 212 на Община Гулянци . 

О Б Я В Я В А М: 

За спечелен търга за отдаване под наем на 

Землище  
Кадастрален 

№ 

№ по 

предходен 

план 

Местност 
Начин на 

тр.ползване 

Площ 

(дка.) 

Дъбован 24308.10.185 000185 Ива Пасище, мера 29.595 

 

 За спечелил се обявява: Веселин Милчев Лазаров с адрес: с. Брест, ул. 

„******“ №** , ЕГН **********  на предложената цена от 7.10 лв./дка. 

 

Участника обявен за спечелил  търга се задължава в седемдневен срок след 

изтичане срока за обжалване на заповедта на Кмета да внесе сумата, на която е 

спечелил търга (като от нея се приспада внесения 10% депозит) по банкова сметка  

№BG43SOMB91308436323644, Общинска Банка АД – SOMBBGSF, вид плащане –– 

444200 или на касата в Община Гулянци , да внесе такса от 10.00 лева във връзка с 

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

SOMBBGSF, вид плащане – 448090 или на касата в Община Гулянци, след което се 

сключва договор за отдаване под наем на земеделска земя /пасище,мера/ за срок от 1 

(една) стопанска година. 

Препис от Заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и 

изпълнение. 

 
ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ….…/П/……... 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ 
 

НФ/ 
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