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О Б Я В А 

Община Гулянци, обл. Плевен, ул. “Васил Левски” №32, тел. 06561/21-71, факс 

06561/2567, на основание Заповед №РД-09-203/ 04.06.2020г. на Кмета на общината - обявява 

публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от 

кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под 

наем на земеделска земя - частна общинска собственост от общински поземлен за 

срок от 10/ десет/ стопански години, чрез представяне на предложения за наемна цена 

в затворени пликове по приложената оферта. 
1.Предлаганите общински имоти са посочени в оферта с номера на имотите, 

категория на земята,площ, землища, начални наемни цени и изискуем депозит от 10 % .  

2.Началната годишна наемна тръжна цена  на имотите е определена в Тарифата за 

определяне на наемните цени на общинско имущество на Община Гулянци, в зависимост от 

категорията на земята.  

Обектите се отдава под наем за 10 /десет/ стопански години. 

Търгът  да се проведе на 17.06.2020г. от 10:30 ч. в стая 212 на Община Гулянци. При 

липса на кандидати или останали неспечелени имоти, нов търг 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 търг документи се приемат до 

17:00 часа на 23.06.2020 г. 

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

Закупуват се тръжни книжа на стойност 36.00 лв./ тридесет и шест лева/ с ДДС за 

отдаване под наем, които са невъзстановими. Документацията се получава в стая № 212  

срещу представен документ за платена такава. За повече информация в Община Гулянци. 

Цената на тръжната документация се внася по сметка №BG43SOMB91308436323644, 

Общинска Банка АД – SOMBBGSF, вид плащане – 447000. 

 Депозитите са в размер на 10% от началната тръжна годишна цена и се внасят по 

сметка №BG45SOMB91303336322501, Общинска Банка АД – SOMBBGSF. 
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