
 

 
 

УТВЪРЖДАВАМ:    /П.П/  

КМЕТ                

/ИВАН ИВАНОВ/ 

 

ПРОТОКОЛ – ДОКЛАД 

 

Днес 26.03.2018г., комисия определена със Заповед № 55/ 22.02.2018 г. на Кмета 

на Община Гурково:  

Комисия в състав:  

 

Председател: Диан Станчев Пантелеев – Заместник кмет на общ. Гурково 

Членове: 1. адв. Илияна Тодорова - юрист; 

2. Янка Стойчева Дончева –  гл. експерт “Общинска Собственост”; 

3. Радка Стефанова Петкова - ст. счетоводител; 

4. Стоянка Георгиева Антонова – гл. специалист “Кадастър и Регулация”  

 

се събра за провеждане на публичен оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 

10 /десет/ години на недвижим  имот – частна общинска собственост в сградата на 

Общинска Администрация – гр. Гурково, ет.2, стая № 6. с начален час 14.00 ч., с 

предмет на конкурса: 

Поземлен имот с идентификатор 18157.501.492  с местонахождение гр. Гурково ул. 

„Патриарх Евтимий” №5, с площ 3 745 кв.м.; а по Скица №15-594313-24.11.2017 год. 

от СГКК гр. Стара Загора с площ от 3744 кв.м., с трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: За обект „Комплекс за 

социални грижи”, с номер по предходния план XVI-492, в кв.36 по плана на гр. 

Гурково, ведно със сградите, които попадат в имота  с идентификатори 

18157.501.492.1 със застроена площ от 627 кв.м., 18157.501.492.2 със застроена площ 

от 146 кв.м., 18157.501.492.3 със застроена площ от 366 кв.м., при граници на имота 

поземлени имоти с идентификатори: 18157.501.896, 18157.501.1060, 18157.501.495, 

18157.501.496, 18157.501.497, 18157.501.498, 18157.501.499, 18157.501.500, 

18157.501.502.  

С предназначение - за извършване в наетия имот само на дейности по предоставяне на 

социална услуга „Дом за стари хора” в специализирана институция при  спазване и 

прилагане на всички изисквания, стандарти и критерии на ЗСП и ППЗСП. 

Работата на комисията започна в 14,00 часа. Председателят провери 

присъствието на членовете на комисията, като запозна участниците със заповед № 56 / 

22.02.2018г. на Кмета на Община Гурково съдържаща условията за провеждането му и 

Заповед № 55/ 22.02.2018 г. на Кмета на Община Гурково. 

 

 

 

 

ОБЩИНА ГУРКОВО 
 

гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3 

тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084, 

ФАКС 04331/ 2884, e-mail: gurkovo_obs@abv.bg 

 

 

mailto:gurkovo_obs@abv.bg


За горепосочения обект на конкурса в срока за подаване на документи за участие 

не е закупена конкурсна документация, не се явяват кандидати и не са постъпили 

заявления за участие, поради което конкурса не може да бъде открит и следва да бъде 

обявен за непроведен. 

Настоящият протокол се изготви и подписа от председателя и членовете на 

комисията. 

 

 

Председател:     /П.П/  
/Д. Пантелеев / 

Членове: 

1    /П.П/  
/ И. Тодорова/   

2.  /П.П./ 
/ Я. Дончева / 

3.  /П.П/ 
/ Р. Петкова / 

4.  /П.П/ 
/ Ст. Антонова/ 

 

 

Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 
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