ПРОТОКОЛ
Днес, 30.10.2019 год. в 10.00 часа в Областна дирекция “Земеделие“-гр.Ловеч на
основание заповед № РД-04-147/08.10.2019г. на директора на ОД”З”-гр.Ловеч за провеждане на
втора тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски
земи от ДПФ, находящи се на територията на Ловешка област за стопанската 2019/2020год.,
публикувана във вестник „Ловеч прес” бр.76, 10-13.10.2019г., се състоя втора тръжна сесия в
присъствието на комисия в състав:
Председател: Габриела Борисова- гл.експерт ОД”Земеделие”-Ловеч
и членове:
1. Радостина Нейкова- главен юрисконсулт ОД”Земеделие”-Ловеч
2. Галина Вълова- гл.експерт ОД”Земеделие”-Ловеч
На председателя на комисията бяха предадени с приемо- предавателен протокол:
1.Дневник-входящ регистър -1бр.
2.Непрозрачен запечатан плик-1 бр.
Всички членове на комисията попълниха декларации по чл.47ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ.
В 10.00 ч председателят направи проверка на присъстващите членове на комисията и
кандидатите. След като констатира, че са се явявили членовете на комисията и всички
кандидати –лично или представители, председателят обяви откриването на търга.
В обявения срок е постъпило 1 заявление-оферта за участие в търг от един кандидат за
имоти от ДПФ, находящи се в различни землища на територията на Ловешка област.
1.Кандидата подписа декларация за съгласие за събирането, използването и
обработването на лични данни.
Председателят отвори запечатания плик с документите за участие в търга.
Юристконсултът провери редовността на документите, поставени в плика, както и
самоличността и пълномощното на представителя.
От комисията се извърши служебна проверка на кандидата в публичните регистри по
чл.47в, ал.1, т.1-6 от ППЗСПЗЗ.
Комисията съгласно чл.47в, ал.3 от ППЗСПЗЗ установи, че кандидата има право на
участие в търга, поради което
РЕШИ:
Допуска до участие в търга:
“Ива Агро 58“ЕООД -плик ПО-05-01/25.10.2019г.
Комисията разгледа предложението и констатира:
“Ива Агро 58”ЕООД от гр.Угърчин, област Ловеч,с управител Иванка Вълчева
Шойкова, представлявано от пълномощник Цветомир Славов Бочевски, съгласно
пълномощно рег. № 140, том I, акт 5 заверено от Димитър Димитров секретар на Община
Угърчин предлага следната цена:

Община

Землище

Угърчин
Луковит
Луковит
Луковит
Луковит

Угърчин
Торос
Торос
Торос
Торос

№ на имот
75054.533.2
43058.85.29
43058.187.12
43058.221.4
43058.222.2

Площ/дка
221.187
6.450
1.943
3.359
4.319

Местност

НТП

Труфек
Скорошата
Братушково
Братушковото
Просеницково

нива
нива
нива
нива
нива

Предложена
цена лв/дка
41.00
46.00
46.00
46.00
46.00

След като разгледа предложените оферти за всеки от имотите –обект на търга
Комисията
РЕШИ:
На основание чл. 47о, ал.1 от ППЗСПЗЗ обявява за спечелил търга като
единствен кандидат, “Ива Агро 58”ЕООД от гр.Угърчин, област Ловеч,с управител
Иванка Вълчева Шойкова, представлявано от пълномощник Цветомир Славов Бочевски,
съгласно пълномощно рег. № 140, том I, акт 5 заверено от Димитър Димитров секретар на
Община Угърчин, за сключване на договор за 5 /пет/ стопански години.
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В случай на отказ процедурата се прекратява.
На основание чл.47н от ППЗСПЗЗ участниците в търга могат да обжалват протокола
на тръжната комисия по реда на Административно процесуалния кодекс – пред
Административен съд Ловеч в 14-дневен срок от обявяването му чрез Областна дирекция
“Земеделие” – Ловеч.
Протоколът се изготви в 3 екземпляра - за спечелилия търга, за Областна дирекция
"Земеделие"-Ловеч и за комисията.
На кандидата при поискване се предоставя заверен препис.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........п.............
/ Габриела Борисова /
ЧЛЕНОВЕ:
1..................п.............
/ Радостина Нейкова /
2...................п..............
/Галина Вълова/

