
 

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ 

 

ИНСТИТУТ ПО ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ - ТРОЯН 
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П Р О Т О К О Л  №2 
 

от проведен повторен публичен търг за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, 

на 2 (два) броя селскостопански сгради, за ползване по предназначение, разположени в п.и. с 

идентификатор: 43952.502.209 по КККР на град Ловеч, община Ловеч, Северна индустриална 

зона, при начална тръжна месечна наемна цена в размер, както следва: 

- за сграда с кад.№ 43952.502.209.1, с площ от 1542,00 (хиляда петстотин четиридесет и 

два) кв.м., с предназначение селскостопанска сграда (краварник) – 604,80 (шестстотин и четири 

и 80 ст.) лв. и стъпка за наддаване в размер на 60,00 (шестдесет) лева; 

- за сграда с кад.№ 43952.502.209.11, с площ от 709,00 (седемстотин и девет) кв.м., с 

предназначение складова база (сеновал) – 277,00 (двеста седемдесет и седем) лв. и стъпка за 

наддаване в размер на 27,00 (двадесет и седем) лева; 

 

 Днес, 11.06.2018 год., на основание Заповед № 55/28.05.2018 год. на Директор на ИПЖЗ, 

Троян, комисия в състав: 

Председател: Доц.д-р Пенко ЗУНЕВ – Зам.-Директор на ИПЖЗ 

Членове: адв. Павлин ПЕТКОВ – ЛАК 

      Цветелина БОГДАНСКА – Гл. Счетоводител 

 Резервни членове: Дияна КАРАДОЧЕВА-ТРЗ 

            Светла ИВАНОВА-Счетоводител        

се събра в Зала №2 в сградата на ИПЖЗ-Троян, за провеждане на посочения по-горе 

повторен публичен търг. 

В 10.30 часа председателят на комисията провери присъствието на  посочените по-горе 

членове на комисията и установи, че всички са на лице, след което председателя откри търга. 

Председателят на комисията съобщи, че в срока, посочен в обявлението, публикувано във 

в.Монитор и в. Телеграф и на интернет страницата на ИПЖЗ, град Троян, и продаваната тръжна 

документация, а именно до 16.00 часа на 08.06.2018 год., не е подадена нито една оферта за 

участие в търга.  

Комисията реши да изпрати протокола от днешното заседание до Възложителя, като 

същия да бъде информиран за липсата на оферти и при повторното откриване на търга.  
 

  Комисия: 

Председател: ...................../П/.............. (Доц. д-р Пенко ЗУНЕВ) 

 

       Членове:  ................/П/................... (адв. П. ПЕТКОВ) 

 

                       ................./П/....................(Цв. Богданска) 

 

Забележка: подписите са заличени на основание чл.2, ал.1 от ЗЗЛД 
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