
Препис! 

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

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

КМЕТ 

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

/Лъчезар Яков/ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 
Днес 17.06.2020г. в сградата на Община Гулянци, стая 212 от 10:00 ч. 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-09-228/ 17.06.2020 г. на Кмета на Община Гулянци със 

задача: Да проведе 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 . 

 

В 10:00 часа търга 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 

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. 

mailto:obshtina_gulianci@mail.bg


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

присъстваха. Комисията установи, че e постъпил eдин плик с документи за участие в 

търга.  

1. Веселин Милчев Лазаров с вх.№9400-705/09.06.2020 г. в 13:07 ч.  

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

запечатан.  

Председателят  предложи  да се пристъпи към отваряне документите на участника. 

1.Комисията разпечата документите за участие на Веселин Милчев Лазаров от с. 

Брест ,провери по заявлението приложените документи, както следва : 

-  Заявление за участие в търг 

- удостоверение за липса или наличие  на данъчни задължения към държавата, 

издадено от НАП; 

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

- декларация , подписана от лицето , че не дължи суми за наем по предходни 

договори с Общината; 

-декларация, подписано от лицето, че предварително е огледал имотите и ги приема 

във вида в който са; 

- Заявление за внесен депозит за имотите, за които се кандидатства 

- Подписан проект на договора за наем на земеделска земя 

- Квитанция за закупена тръжна документация. 

- Квитанция за внесен 10% депозит. 

- Малко запечатано непрозрачно пликче 

и  констатира, че същите са редовни  и   допусна  участника. 

 

Председателят на комисията направи проверка в Интегрираната информационна 

система на БАБХ и се установи, че Веселин Милчев Лазаров е собственик на 

животновъден  обект № 2430860122 /стар 5973-0285/ в село Брест, общ. Гулянци, обл. 

Плевен,  притежаващ Говеда над 24 месеца – мляко – 104 бр. 

 Комисията продължи своята работа и пристъпи към отваряне на ценовото 

предложение. 

1. Веселин Милчев Лазаров, като всички членове на комисията положиха подписи 

на листовете с цената. 

За отдаване под наем на следния имот с начална цена 5 лева на декар.  

 

Землище  
Кадастрален 

№ 

№ по 

предходен 

план 

Местност 
Начин на 

тр.ползване 

Площ 

(дка.) 

Депозит 

10% 

Дъбован 24308.10.185 000185 Ива Пасище, мера 29.595 14.80 лв. 

 

Предлаганата от участника годишна наемна цена е в размер от 7.10 лв./дка. за всички 

имоти, за които се кандидатства. Предалганата наемна цена не е по-ниска от 

първаночалната цена. 
 



Съгласно чл. 25, ал.1 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 търга за имот: 

Землище  
Кадастрален 

№ 

№ по 

предходен 

план 

Местност 
Начин на 

тр.ползване 

Площ 

(дка.) 

Дъбован 24308.10.185 000185 Ива Пасище, мера 29.595 

 

е обявен Веселин Милчев Лазаров с адрес: с. Брест, ул. „*****“ №**, ЕГН 

**********.  
 

           Комисията приключи своята работа, и  предлага  на  Кмета на Община Гулянци да 

издаде заповед на основание чл.27, ал.1  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 10:20 часа. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и се предаде на 17.06.2020г. 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/ 

 


