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  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 

 
На 24.06.2020 г. в сградата на Община Гулянци от 10:30 ч., стая 212 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-09-241/24.06.2020г. на Кмета на Община Гулянци със 

задача: да  проведе повторен 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 фонд за срок от 10/ десет/ стопански години, чрез представяне на предложения за 

наемна цена в затворени пликове по приложената оферта във връзка със Заповед №РД-09-

203/04.06.2020г.  на Кмета на Община Гулянци на 24.06.2020г. от 10:30 часа. 

 

 

В 10:30 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. 
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Председателят на комисията обяви търга за редовен, всички членове на комисията 

присъстваха. Комисията установи, че в указания срок до 17:00 часа на 23.06.2020 година няма 

посъпили оферти за участие в търга. 

Комисията закри заседанието в 10:40 часа. 

 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и се предаде на 24.06.2020г. 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/ 

 

 

 

 

 


