Утвърдил:
Наташа Михайлова – /П/
Кмет на община Брусарци

ПРОТОКОЛ
Днес, 11.07.2016 г. в сградата на община Брусарци, във връзка с чл. 37и, ал. 13 от
Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 102 от
Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи
(ППЗСПЗЗ) в изпълнение Заповед № РД-02-09-206/27.06.2016 г. на кмета на Община
Брусарци, публикувана на сайта на община Брусарци, се събра комисия определена със
Заповед № РД-02-09-217/12.07.2016 г. на кмета на община Брусарци в състав:
Председател: инж. Петър Цветков Димитров – зам. Кмет на община Брусарци
и членове:
1. Ирена Огнянова Иванова – ст. експерт „ЕЗ” в ОА Брусарци
2. адв. Цветан Замфиров Димитров – юрист на община Брусарци
3. Поля Рангелова Петрова – гл. счетоводител в ОА Брусарци
4. Михаела Радославова Михайлова – Директор на дирекция „ОТСИПХД” в ОА
Брусарци
5. Димитър Маринов Митов – общински съветник при ОбС Брусарци
6. Теодора Иванова Маринова – общински съветник при ОбС Брусарци
със задача да проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища,
мери и ливади от Общинския поземлен фонд (ОПФ), останали свободни след
разпределението по чл. 37и, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 г.
На заседанието на тръжната комисия присъстваха всички членове на комисията.
В началото на заседанието дадено в 13:00 часа тръжната комисия констатира, че
в определения срок съгласно Заповед № РД-02-09-217/11.07.2016 г. на Кмета на община
Брусарци не са постъпили тръжни документи за участие в търга. Поради липса на
кандидати за участие в търга не са попълнени декларации за „свързани лица” от
председателя и членовете на тръжната комисия.
Поради липса на постъпили документи за участие в тръжната процедура
председателя обяви закриване на заседанието и комисията приключи своята работа за
което състави протокол
Настоящия протокол се изготвя в 2 (два) еднообразни екземпляра един за
комисията и един за община Брусарци.

Председател: инж. ПетърДимитров ......../П/......................
Членове:1. Ирена Иванова ......../П/.............

4. Михаела Михайлова ......../П/...........

2. адв. Цветан Димитро ......../П/.......

5. Димитър Митов ......../П/...................

3. Поля Петрова ......../П/..................

6. Теодора Маринова ......../П/.................

