
 

 

 

 

ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

тел. 079276/210,211, факс 079276/222 obshtina_treklqno@abv.bg 

 

 

З А П О В  Е Д 

 

№РД 01-05-63/27.01.2020 г. 

 

На 24.01.2020 г. в  10,00 ч.в сградата  на община Трекляно в залата на втория 

етаж се проведе заседание на комисия назначена със Заповед №  РД 01-05-58 

/24.01.2020 г.  за  провеждане  на  публичен  търг   с  тайно  наддаване за отдаване под 

наем на  земеделски  земи от  Общински  поземлен  фонд  , с  начин  на  трайно  

ползване „ниви“ за срок от седем стопански години, считано от  стопанската  2019 – 

2020 г. стопанска  година . С протокол комисията е извършила побор и е направила  

класиране на участниците в търга. 

В предвид  горното на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.51, ал.5  от 

Наредбата  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  

и  одобрен Протокол на комисията за провеждане на публичен  търг   с  тайно  

наддаване  на  24.01.2020 г.. 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

 

1.Определям класираните  на  първо  място  участници в  проведения  на  

24.01.2020 г.  публичен  търг  с  тайно  наддаване  за  отдаване  на  земеделски  земи  от  

Общински  поземлен  фонд ,  както  следва : 

  

1.Иван  Любенов  Гоцев ,   адрес гр.Радомир,  .ул.“Гаврил  Радомир“ № 22 

 - Поземлен  имот № 001003, в  землището на с.Злогош, общ. Трекляно, с 
предложена  наемна   цена за  имота в  размер на   150,00 лв. за една стопанска година. 

 

          2.Росеи  Йорданов  Захариев , с адрес гр.Кюстендил ,ул.“Бузлуджа „ № 12 А 

- Поземлен  имот № 001009, в  землището на с.Уши, общ. Трекляно, с 
предложена  наемна   цена за  имота в  размер на   131,00 лв. за една стопанска година. 

 

          3.Станислав  Митков  Димов , с адрес с.Трекляно, общ.Трекляно 

- Поземлен  имот № 001044, в  землището на с.Уши, общ. Трекляно, с 
предложена  наемна   цена за  имота в  размер на   98,00 лв. за една стопанска година. 

 

          4.Росеи  Йорданов  Захариев , с адрес гр.Кюстендил ,ул.“Бузлуджа „ № 12 А 

- Поземлен  имот № 001060, в  землището на с.Уши, общ. Трекляно, с 
предложена  наемна   цена за  имота в  размер на   1619,00 лв. за една стопанска година. 

 

          5..Надка  Стефанова  Стоичкова , с адрес с.Уши, общ.Трекляно, обл.Кюстенди,  
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- Поземлен  имот № 001062, в  землището на с.Уши, общ. Трекляно, с 
предложена  наемна   цена за  имота в  размер на   280,00 лв. за една стопанска година. 

 

          6.Людмила  Спасова  Димова , с адрес с.средорек, общ.Трекляно 

- Поземлен  имот № 001066, в  землището на с.Уши, общ. Трекляно, с 
предложена  наемна   цена за  имота в  размер на   1163,00 лв. за една стопанска година. 

 

          7.“АГРОКИС“ ЕООД, с  управител  Кирил Богданов Степанов , с адрес 

с.Киселица, общ.Трекляно,  

- Поземлен  имот № 003030, в  землището на с.Уши, общ. Трекляно, с 
предложена  наемна   цена за  имота в  размер на   7880,27 лв. за една стопанска година. 

 

          8.Диана  Росенова  Теббе, с адрес гр.Перник,  кв.“Твърди ливади“ , бл.2, ап.15 

- Поземлен  имот № 002067, в  землището на с.Горни  Коритен, общ. 

Трекляно, с предложена  наемна   цена за  имота в  размер на   120,85 лв. за една 

стопанска година. 

 

          9.Диана  Росенова  Теббе, с адрес гр. Перник,  кв.“Твърди ливади“ , бл.2, ап.15 

- Поземлен  имот № 005015, в  землището на с.Горни  Коритен, общ. 

Трекляно, с предложена  наемна   цена за  имота в  размер на   148,20 лв. за една 

стопанска година. 

 

          10.Диана  Росенова  Теббе, с адрес гр.Перник,  кв.“Твърди ливади“ , бл.2, ап.15 

- Поземлен  имот № 006006, в  землището на с.Горни  Коритен, общ. 

Трекляно, с предложена  наемна   цена за  имота в  размер на   194,38 лв. за една 

стопанска година. 

 

          11.Диана  Росенова  Теббе, с адрес гр.Перник,  кв.“Твърди ливади“ , бл.2, ап.15 

- Поземлен  имот № 006072, в  землището на с.Горни  Коритен, общ. 

Трекляно, с предложена  наемна   цена за  имота в  размер на   195,37 лв. за една 

стопанска година. 

 

          12.Диана  Росенова  Теббе, с адрес гр.Перник,  кв.“Твърди ливади“ , бл.2, ап.15 

- Поземлен  имот № 014074, в  землището на с.Долни  Коритен, общ. 

Трекляно, с предложена  наемна   цена за  имота в  размер на   379,52 лв. за една 

стопанска година. 

 

          13.Иван  Любенов  Гоцев, адрес гр.Радомир,  .ул.“Гаврил  Радомир“ № 22- 

Поземлен  имот № 002059, в  землището на с.Брест, общ. Трекляно, с предложена  

наемна   цена за  имота в  размер на   2300,00 лв. за една стопанска година. 

  

2.Определените за спечелили търга да се яват, за  сключване на договори в 14 

дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед. 

3.Наемателят се задължава при сключване на договора да внесе наемната вноска 

за стопанската 2019/2020 г. съобразно условията по договора и да представи на 

наемодателя оригинал   или заверено копие на платежния документ. Внесения депозит 

се приспада от наемната цена за първата стопанска година. 

4.Наемателят  се  задължава  да  плаща  следващите  годишни  вноски  по 

договора за  всяка  стопанска  година, най-късно до  31 декември  на  започналата  

стопанска  година 



 

 

5.Плащането  се  извършва  на  касата  на  община  Трекляно  или  по  сметка  на  

община  Трекляно , както следва: BG44TTBB94003116007612, БИК: TTBBBG22, при 

СЖ „Експресбанк“ АД, клон Кюстендил 

6.Заповедта заедно  с  протокола  за  подбор  и  класиране  да бъдат  

публикувани на сайта на община Трекляно , а на кандидатите в търга да се връчи 

препис  от заповедта. 

 

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на АПК в 14 дневен срок 

от датата на уведомяването.  

Препис от заповедтта да се доведе до знанието на гл.специалист обищинска 

собственост – Евелина Георгиева, Финансовия отдел на общината, заповедната книга за 

сведение и изпълнение. 

 Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на зам.кмета на община 

Трекляно. 

 

 

 

/п/  

не се чете 

РАДКО  ПЕТРУНОВ 

КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ТРЕКЛЯНО 


