
                  ОДОБРИЛ :          

 

                                  РАДКО  ПЕТРУНОВ 

                                                               КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ТРЕКЛЯНО     
 
 

П Р О Т О К О Л 
 
 

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

се проведе заседание на комисия в състав: 

                       Председател: Димка Михайлова – зам. кмет   

                                  Секретар: Евелина Георгиева – общинска собственост                    

                                  Членове:  

                                                      1. Симеонка Манова - юрист 

                                                      2. Мария Зиновиева – н-к отд. ФСУ,МДТ и ЕФондове               

                                                      3. Силвия  Илиева  - човешки ресурси и ГРАО               

      

 Назначена със заповед № РД 01- 05- 59 / 24.01.2020 г. на Кмета на община 

Трекляно за  провеждане  на   публичен  търг с  тайно  наддаване  по  реда  на  Глава 

VІІ  от  НРПУРОИ  за  отдаване  под  наем  на  земеделски  земи от  Общински  

поземлен  фонд   с  начин  на  трайно  ползване „ниви „    за срок  7 (седем) стопански 

години,  считано  2020 – 2021 г. стопанка  година. 

 В  обявения  начален  час  10.00 часа председателя на  комисията  провери  

членовете  на  тръжната  комисия.  

Обект на търга  са имотите в землища  на  селата: Злогош, Габрешевци, Долно  

Кобиле,Уши, Горни  Коритен ,Долни  Коритен и  Брест, както  следва: 

 

         - Поземлен  имот с  № 001003, находящ се в местността “Зеленилото ”, 

землището на с.Злогош, общ. Трекляно, с площ  12,506 дка , начин на трайно ползване 

–  нива,  категория на земята - десета, при цена от 4,00 лв./дка.  или   50,02 лева  

начална тръжна цена  за имота .   

 

          -  Поземлен  имот с  № 042004, находящ се в местността “Равнище ”, землището 

на с.Габрешевци, общ. Трекляно, с площ  90,331 дка , начин на трайно ползване –  

нива,  категория на земята - десета, при цена от 4,00 лв./дка.  или   361,32 лева  

начална тръжна цена  за имота .   

 

           -  Поземлен  имот с  № 000111, находящ се в местността “Градище ”, землището 

на с.Долно  Кобиле, общ. Трекляно, с площ  23,343 дка , начин на трайно ползване –  

нива,  категория на земята - десета, при цена от 4,00 лв./дка.  или   93,37 лева  начална 

тръжна цена  за имота .   

 

-  Поземлен  имот с  № 001009, находящ се в местността “Магурките”, 

землището на с.Уши, общ. Трекляно, с площ  13,285 дка , начин на трайно ползване-  

изоставена  нива,  категория на земята - десета, при цена от 4,00 лв./дка.   и  53,14 

лева  начална тръжна цена на имота за една година   



 

         - Поземлен  имот с  № 001043, находящ се в местността “Магурките ”, 

землището на с.Уши, общ. Трекляно, с площ  10,664 дка , начин на трайно ползване –   

нива,  категория на земята - пета, при цена от 9,00 лв./дка.  или   95,77 лева  начална 

тръжна цена  за имота .   

 

          - Поземлен  имот с  № 001044, находящ се в местността “Магурките ”, 

землището на с.Уши, общ. Трекляно, с площ  10,414 дка , начин на трайно ползване –   

нива,  категория на земята - пета, при цена от 9,00 лв./дка.  или   93,73 лева  начална 

тръжна цена  за имота .   

 

-  Поземлен  имот с  № 001060, находящ се в местността “Магурките”, 

землището на с.Уши, общ. Трекляно, с площ  178,124 дка , начин на трайно ползване-  

изоставена  нива,  категория на земята – осма, при цена от 5,00 лв./дка.   и  890,62 

лева  начална тръжна цена на имота за една година   

 

-  Поземлен  имот с  № 001062, находящ се в местността “Магурките”, 

землището на с.Уши, общ. Трекляно, с площ  21,014 дка , начин на трайно ползване-  

изоставена  нива,  категория на земята – пета, при цена от 9,00 лв./дка.   и  198,13 

лева  начална тръжна цена на имота за една година   

 

-  Поземлен  имот с  № 001066, находящ се в местността “Магурките”, 

землището на с.Уши, общ. Трекляно, с площ  73,490 дка , начин на трайно ползване-    

нива,  категория на земята – пета, при цена от 9,00 лв./дка.   и  661,41 лева  начална 

тръжна цена на имота за една година   

 

-    Поземлен  имот с  № 003030, находящ се в местността “Славчето”, землището 

на с.Уши, общ. Трекляно, с площ  315,211 дка , начин на трайно ползване -    нива,  

категория на земята – осма, при цена от 5,00 лв./дка.   и  1576,11 лева  начална тръжна 

цена на имота за една година   

 

-   Поземлен  имот с  № 002067, находящ се в местността “Прогоно”, землището 

на с.Горни  Коритен, общ. Трекляно, с площ  13,733 дка , начин на трайно ползване-   

нива,  категория на земята - десета, при цена от 4,00 лв./дка.   и  54,93 лева  начална 

тръжна цена на имота за една година   

 

-  Поземлен  имот с  № 005015, находящ се в местността “Илиница”, землището 

на с.Горни  Коритен, общ. Трекляно, с площ  16,109 дка , начин на трайно ползване –  

нива,  категория на земята - десета, при цена от 4,00 лв./дка.  или   64,44 лева  начална 

тръжна цена  за имота .   

 

-  Поземлен  имот с  № 006006, находящ се в местността “Зад  рупата”, 

землището на с.Горни  Коритен, общ. Трекляно, с площ  23,419 дка , начин на трайно 

ползване-   нива,  категория на земята - десета, при цена от 4,00 лв./дка.   и  93,68 лева  

начална тръжна цена на имота за една година   

 

           -  Поземлен  имот с  № 006072, находящ се в местността “Рупата”, землището на 

с.Горни  Коритен, общ. Трекляно, с площ  23,538 дка , начин на трайно ползване –  

нива,  категория на земята - десета, при цена от 4,00 лв./дка.  или   94,15 лева  начална 

тръжна цена  за имота .   

 



           -  Поземлен  имот с  № 004002, находящ се в местността “Герен”, землището на 

с. Долни  Коритен, общ. Трекляно, с площ  62,749 дка , начин на трайно ползване –  

нива,  категория на земята - шеста, при цена от 8,00 лв./дка.  или   501,99 лева  

начална тръжна цена  за имота .   

 

         -  Поземлен  имот с  № 014074, находящ се в местността “Бодино  поле ”, 

землището на с. Долни  Коритен, общ. Трекляно, с площ  25,643 дка , начин на трайно 

ползване –  нива,  категория на земята - седма, при цена от 7,00 лв./дка.  или   179,50 

лева  начална тръжна цена  за имота .   

 

          -  Поземлен  имот с  № 002059, находящ се в местността “Зеленилото”, 

землището на с.Брест, общ. Трекляно, с площ  154,806 дка , начин на трайно ползване 

–  нива,  категория на земята - пета, при цена от 9,00 лв./дка.  или   1393,25 лева  

начална  тръжна  цена  за имота .   

 

Членовете на комисията подписаха декларации за опазване на служебна и 

търговска тайна във връзка с фактите, станали известни с провеждането  на   публичен    

търг  с  тайно  наддаване  на 24.01.2020 г.  за отдаване под наем на на  земеделски  земи 

от  Общински  поземлен  фонд  , с начин на трайно ползване  „ниви „  ,  за срок от седем  

стопански години. 

 
На 24.01.2020 г.  г. в 10.00 ч. търга бе открит от председателя на комисията, който 

прочете Заповед  РД 01-05- 27 / 08.01.2020 г. за провеждане на публичен  търг  с  тайно  

наддаване. 

 В залата присъстваха участниците в търга, а именно: Надка Стоичкова, Стойчо  

Стоичков,  Росен Стоичев, Росен Захариев, Митко  Димов  и  други;  

 

Комисията започна с отварянето на постъпилите в срок пликове на кандидатите за 

наемане на описаните по - горе земеделски имоти в землищата на  селата - Злогош, 

Габрешевци, Долно  Кобиле,Уши, Горни  Коритен ,Долни  Коритен и  Брест,  по  реда  

на  входящите   номера , както  следва: 

 

За имот № 001003 в землището на с.Злогош, община  Трекляно  с  

първоначална  тръжна  цена  от 50,02 лв.  за  една    година 

Постъпили  са  три броя предложения. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  

пликовете  с  предложенията  по  реда  на  тяхното  подаване. 

Първото предложение е от  Василка  Серафимова  Николова  с вх. №  2/ 

22.01.2020  г. подадено  в   14,35 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Василка  Серафимова  Николова  за имот № 001003 в землището на с.Злогош, 

община  Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от 50,02 лв. , предлага  110,00 лв. 

Второто  предложение е от  Златомир  Савов  Николов  с вх. №  29/ 23.01.2020  

г. подадено  в   15,52 часа. 



 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Златомир   Савов  Николов  за имот № 001003 в землището на с.Злогош, община  

Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от 50,02 лв. , предлага  116,60 лв. 

Третото  предложение е от  Иван  Любенов  Гоцев с вх. №  34/ 23.01.2020  г. 

подадено  в   16,12 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Иван  Любенов  Гоцев за имот № 001003 в землището на с.Злогош, община  

Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от 50,02 лв. , предлага  150,00 лв. 

Комисията  обяви  за спечелил търга  за    имот с  № 001003, находящ се в 

местността “Зеленилото”, землището на с.Злогош, общ. Трекляно, с площ  12,506 

дка , начин на трайно ползване-  нива,  категория на земята - десета,  

Иван  Любенов  Гоцев с  предложена   наемна  цена  за  имота в  размер на  

150,00 лв.за една  година. 

На второ място комисията класира Златомир   Савов  Николов  с предложена  

наемна  цена за  имота  в  размер  на 116,60 лв.  за една  година. 

 

За имот № 042004 в землището на с. Габрешевци, община  Трекляно  с  

първоначална  тръжна  цена  от 361,32 лв.  няма  постъпили  оферти. 

 

За имот № 000111 в землището на с.Долно  Кобиле, община  Трекляно  с  

първоначална  тръжна  цена  от 93,37 лв.  няма  постъпили  оферти. 

 

За имот № 001009 в землището на с.Уши, община  Трекляно  с  първоначална  

тръжна  цена  от 53,14 лв.  за  една    година 

Постъпили  са  два броя предложения. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  

пликовете  с  предложенията  по  реда  на  тяхното  подаване. 

Първото предложение  е от  Росен  Йорданов  Захариев с вх. №  11 / 23.01.2020  

г. подадено  в   11,09 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  



Росен  Йорданов  Захариев за имот № 001009 в землището на с.Уши, община  

Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от 53,14 лв.,  предлага  131,00 лв. 

Второто  предложение е от  Надка  Стефанова  Стоичкова с вх. №  15/ 

23.01.2020  г. подадено  в   12,51 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Надка  Стефанова  Стоичкова за имот № 001009 в землището на с.Уши, община  

Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от 53,14 лв.,  предлага  110,01 лв. 

Комисията  обяви  за спечелил търга  за    имот с  № 001009, находящ се в 

местността “Магулките”, землището на с.Уши, общ. Трекляно, с площ  13,285 дка , 

начин на трайно ползване -  нива,  категория на земята - десета,  

Росен  Йорданов  Захариев с  предложена   наемна  цена  за  имота в  размер 

на  131,00 лв.за една  година. 

На второ място комисията класира Надка  Стефанова  Стоичкова с предложена  

наемна  цена за  имота  в  размер  на 110,01 лв.  за една  година. 

 

За имот № 001043 в землището на с. Уши, община  Трекляно  с  първоначална  

тръжна  цена  от  95,77 лв.  няма  постъпили  оферти. 

 

За имот № 001044 в землището на с.Уши, община  Трекляно  с  първоначална  

тръжна  цена  от  93,73 лв. за  една   година 

Постъпило  е  едно  предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  

офертата. 

Предложението  е  от  Станислав  Митков  Димов  с  вх. № 26 /23.01.2020 г.  

подадено  в  15,24 часа  

Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Станислав  Митков  Димов  за имот № 001044 в землището на с.Уши, община  

Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от  93,73 лв .,  предлага  98,00 лв. 

Комисията  обяви  за спечелил търга за    имот с  № 001044, находящ се в 

местността “Магурките”, землището на с.Уши, общ. Трекляно, с площ  10,414 дка , 

начин на трайно ползване -  нива,  категория на земята - пета,  

Станислав  Митков  Димов  с  предложена   наемна  цена  за  имота в  размер 

на  98,00 лв.за една  година. 

 

За имот № 001060 в землището на с.Уши, община  Трекляно  с  първоначална  

тръжна  цена  от  890,62 лв. за  една    година 

Постъпили  са  два броя предложения. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  

пликовете  с  предложенията  по  реда  на  тяхното  подаване. 



Първото предложение е от  Росен  Йорданов  Захариев с вх. №  12 / 23.01.2020  

г. подадено  в   11,10 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Росен  Йорданов  Захариев за имот № 001060 в землището на с.Уши, община  

Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от 890,62 лв.. , предлага  1619,00 лв. 

Второто  предложение е от  Надка  Стефанова  Стоичкова с вх. №  14 / 

23.01.2020  г. подадено  в   12,49 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Надка  Стефанова  Стоичкова за имот № 001060 в землището на с.Уши, община  

Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от  890,62 лв., предлага  1600,00 лв. 

Комисията  обяви  за спечелил търга  за    имот с  № 001060, находящ се в 

местността “Магулките”, землището на с.Уши, общ. Трекляно, с площ  178,124 дка 

, начин на трайно ползване – изоставена  нива,  категория на земята - осма,  

Росен  Йорданов  Захариев с  предложена   наемна  цена  за  имота в  размер 

на  1619,00 лв.за една  година. 

На второ място комисията класира Надка  Стефанова  Стоичкова с предложена  

наемна  цена за  имота  в  размер  на 1600,0 лв.  за една  година. 

 

За имот № 001062 в землището на с.Уши, община  Трекляно  с  първоначална  

тръжна  цена  от 198,13 лв.  за  една    година 

Постъпили  са  два броя предложения. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  

пликовете  с  предложенията  по  реда  на  тяхното  подаване. 

Първото предложение е от  Росен  Йорданов  Захариев с вх. №  13 / 23.01.2020  

г. подадено  в   11,12 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Росен  Йорданов  Захариев за имот № 001062 в землището на с.Уши, община  

Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от  198,13 лв.. , предлага  211,00 лв. 

Второто  предложение е от  Надка  Стефанова  Стоичкова с вх. №  16 / 

23.01.2020  г. подадено  в   12,52 часа. 



 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Надка  Стефанова  Стоичкова за имот № 001062 в землището на с.Уши, община  

Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от  198,13 лв. , предлага  280,00 лв. 

Комисията  обяви  за спечелил търга  за    имот с  № 001062, находящ се в 

местността “Магулките”, землището на с.Уши, общ. Трекляно, с площ  21,014 дка , 

начин на трайно ползване – изоставена  нива,  категория на земята - пета,  

Надка  Стефанова  Стоичкова с  предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  280,00 лв.за една  година. 

На второ място комисията класира Росен  Йорданов  Захариев с предложена  

наемна  цена за  имота  в  размер  на 211,0 лв.  за една  година. 

 

За имот № 001066 в землището на с.Уши, община  Трекляно  с  първоначална  

тръжна  цена  от 661,41 лв.  за  една    година 

Постъпили  са  четири   предложения. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  

пликовете  с  предложенията  по  реда  на  тяхното  подаване. 

Първото предложение е от  Надка  Стефанова  Стоичкова с вх. №  18 / 

23.01.2020  г. подадено  в   12,54 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Надка  Стефанова  Стоичкова за имот № 001066 в землището на с.Уши, община  

Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от  661,41 лв. ,   предлага  1100,00 лв. 

Второто  предложение е от  Станислав  Митков  Димов  с вх. №  24 / 

23.01.2020  г. подадено  в   15,22 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Станислав  Митков  Димов  за имот № 001066 в землището на с.Уши, община  

Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от  661,41 лв.  ,  предлага  1045,00 лв. 

Третото предложение е от  Людмила  Спасова  Димова  с вх. №  25 / 23.01.2020  

г. подадено  в   15,23 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 



предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Людмила  Спасова  Димова  за имот № 001066 в землището на с.Уши, община  

Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от  661,41 лв.  ,  предлага  1163,00 лв. 

Четвъртото   предложение е от  Златомир  Спасов  Николов с вх. №  30 / 

30.01.2020  г. подадено  в   15,53 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Златомир  Спасов  Николов за имот № 001066 в землището на с.Уши, община  

Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от  661,41 лв. ,   предлага  1026,60 лв. 

Комисията  обяви  за спечелил търга за    имот с  № 001066, находящ се в 

местността “Магурките”, землището на с.Уши, общ. Трекляно, с площ  73,490 дка , 

начин на трайно ползване-  нива,  категория на земята - пета,  

Людмила Спасова  Димова  с  предложена   наемна  цена  за  имота в  размер 

на  1163,00 лв.за една  година. 

На второ място комисията класира Надка  Стефанова  Стоичкова с предложена  

наемна  цена за  имота  в  размер  на 1100,00 лв.  за една  година. 

 

За имот № 003030 в землището на с.Уши, община  Трекляно  с  първоначална  

тръжна  цена  от 1576,11 лв.  за  една  година. 

Постъпили  са  шест  предложения. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  

пликовете  с  предложенията  по  реда  на  тяхното  подаване. 

Първото предложение е от  Росен   Йорданов  Захариев  с вх. №  10 / 23.01.2020  

г. подадено  в   11,07 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Росен   Йорданов  Захариев  за имот № 003030 в землището на с.Уши, община  

Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от  1576,11 лв. , предлага  2322,00 лв. 

Второто  предложение е от  Надка  Стефанова  Стоичкова с вх. №  17 / 

23.01.2020  г. подадено  в   12,53 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 



Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Надка  Стефанова  Стоичкова за имот № 003030 в землището на с.Уши, община  

Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от  1576,11 лв.,  предлага  4000,00 лв. 

Третото  предложение е от  Стойчо  Първанов  Стоичков  с вх. №  20 / 

23.01.2020  г. подадено  в   12,56 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Стойчо  Първанов  Стоичков  за имот № 003030 в землището на с.Уши, община  

Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от  1576,11 лв.,  предлага  2650,00 лв. 

Четвъртото   предложение е от  Станислав  Митков  Димов  с  вх. №  23 / 

23.01.2020  г. подадено  в   15,20 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Станислав  Митков  Димова за имот № 003030 в землището на с.Уши, община  

Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от  1576,11 лв. , предлага  3511,00 лв. 

Петото   предложение е от  Златомир Спасов  Николов  с вх. №  28 / 23.01.2020  

г. подадено  в   15,51 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Златомир Спасов  Николов  за имот № 003030 в землището на с.Уши, община  

Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от  1576,11 лв. , предлага  2026,60 лв. 

Шестото    предложение е от  „АГРОКИС“ ЕООД  с.Киселица,   с  вх. №  31 / 

23.01.2020  г. подадено  в   15,55 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 



Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

„АГРОКИС“ ЕООД  с.Киселица, за имот № 003030 в землището на с.Уши, 

община  Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от  1576,11 лв. , предлага  7880,27 

лв. 

Комисията  обяви  за спечелил търга за    имот с  № 003030, находящ се в 

местността “Славчето”, землището на с.Уши, общ. Трекляно, с площ  315,211 дка , 

начин на трайно ползване-  нива,  категория на земята - осма,  

„АГРОКИС“ ЕООД  с.Киселица с  предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  7880,27 лв.за една  година. 

На второ място комисията класира Надка  Стефанова  Стоичкова  с 

предложена  наемна  цена за  имота  в  размер  на 4000,00 лв.  за една  година. 

 

За имот № 002067 в землището на с.Горни  Коритен, община  Трекляно  с  

първоначална  тръжна  цена  от  54,93 лв.  за  една    година. 

Постъпило  е  едно  предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  

офертата. 

Предложението  е  от  Диана  Росенова  Теббе  с  вх.  №  7 /22.01.2020 г.  

подадено  в  16,18  часа  

Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Диана  Росенова  Теббе  за имот № 002067 в землището на с.Горни  Коритен , 

община  Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от  54,93 лв. , предлага  120,85 лв. 

Комисията  обяви  за спечелил търга за    имот с  № 002067, находящ се в 

местността “Прогоно”, землището на с.Горни  Коритен , общ. Трекляно, с площ  

13,733 дка , начин на трайно ползване -  нива,  категория на земята - десета,  

Диана  Росенова  Теббе  с  предложена   наемна  цена  за  имота в  размер на  

120,85 лв.за една  година. 

 

За имот № 005015 в землището на с.Горни  Коритен, община  Трекляно  с  

първоначална  тръжна  цена  от  64,44 лв.  за  една    година. 

Постъпили  са  три   предложения. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  

пликовете  с  предложенията  по  реда  на  тяхното  подаване. 

Първото  предложение  е  от  Диана  Росенова  Теббе  с  вх.  №  3 /22.01.2020 г.  

подадено  в  16,10  часа  

Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Диана  Росенова  Теббе  за имот № 005015 в землището на с.Горни  Коритен , 

община  Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от  64,44 лв. ,   предлага , 148,20 лв. 



Второто   предложение  е  от  Стойчо  Първанов  Стоичков  с  вх.  №  22 / 

23.01.2020 г.  подадено  в  13,05  часа  

Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Стойчо  Първанов  Стоичков  за имот № 005015 в землището на с.Горни  

Коритен , община  Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от  64,44 лв. ,   предлага  

110,00 лв. 
Третото   предложение  е  от  Златомир  Спасов  Николов  с  вх.  №  27 / 

23.01.2020 г.  подадено  в  15,50  часа  

Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Златомир  Спасов  Николов с  за имот № 005015 в землището на с.Горни  

Коритен , община  Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от  64,44 лв. ,  предлага  

130,20 лв. 

Комисията  обяви  за спечелил търга за    имот с  № 005015, находящ се в 

местността “Илиница”, землището на с.Горни  Коритен , общ. Трекляно, с площ  

16,1093 дка , начин на трайно ползване -  нива,  категория на земята - десета,  

Диана  Росенова  Теббе  с  предложена   наемна  цена  за  имота в  размер на  

148,20 лв.за една година. 

На второ място комисията класира Златомир  Спасов  Николов  с предложена  

наемна  цена за  имота  в  размер  на 130,20 лв.  за една  година. 

 

За имот № 006006 в землището на с.Горни  Коритен, община  Трекляно  с  

първоначална  тръжна  цена  от  93,68 лв.  за  една  година. 

Постъпили  са  две  предложения. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  

пликовете  с  предложенията  по  реда  на  тяхното  подаване. 

Първото  предложение  е  от   Диана  Росенова  Теббе  с  вх.  №  8 /22.01.2020 г.  

подадено  в  16,20  часа  

Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Диана  Росенова  Теббе  за имот № 006006 в землището на с.Горни  Коритен , 

община  Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от  93,68 лв.,  предлага  194,38 лв. 



Второто   предложение  е  от  Стойчо  Първанов  Стоичков  с  вх.  №  19 / 

23.01.2020 г.  подадено  в  12,55  часа  

Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Стойчо  Първанов  Стоичков  за имот № 006006 в землището на с.Горни  

Коритен , община  Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от  93,68 лв , предлага  

160,00 лв. 

Комисията  обяви  за спечелил търга за    имот с  № 006006, находящ се в 

местността “Зад  рупата”, землището на с.Горни  Коритен , общ. Трекляно, с площ  

23,419 дка , начин на трайно ползване -  нива,  категория на земята - десета,  

Диана  Росенова  Теббе  с  предложена   наемна  цена  за  имота в  размер на  

194,38 лв. за една година. 

На второ място комисията класира Стойчо  Първанов  Стоичков  с предложена  

наемна  цена за  имота  в  размер  на 160,00 лв.  за една   година. 

 

 

За имот № 006072 в землището на с.Горни  Коритен, община  Трекляно  с  

първоначална  тръжна  цена  от  94,15 лв.  за  една  година. 

Постъпили  са  две  предложения. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  

пликовете  с  предложенията  по  реда  на  тяхното  подаване. 

Първото  предложение  е  от   Диана  Росенова  Теббе  с  вх.  №  5 /22.01.2020 г.  

подадено  в  16,14  часа  

Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Диана  Росенова  Теббе  за имот № 006072 в землището на с.Горни  Коритен , 

община  Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от  94,15 лв., предлага  195,37 лв. 

Второто   предложение  е  от  Стойчо  Първанов  Стоичков  с  вх.  №  21 / 

23.01.2020 г.  подадено  в  12,59  часа  

Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Стойчо  Първанов  Стоичков  за имот № 006006 в землището на с.Горни  

Коритен , община  Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от  94,15 лв. ,  предлага  

164,50 лв. 



Комисията  обяви  за спечелил търга за    имот с  № 006074, находящ се в 

местността “Рупата”, землището на с.Горни  Коритен , общ. Трекляно, с площ  

23,538 дка , начин на трайно ползване -  нива,  категория на земята - десета,  

Диана  Росенова  Теббе  с  предложена   наемна  цена  за  имота в  размер на  

195,37 лв. за една година . 

На второ място комисията класира Стойчо  Първанов  Стоичков  с предложена  

наемна  цена за  имота  в  размер  на 164,50 лв.  за една  година. 

 

За имот № 004002 в землището на с.Долни  Коритен, община  Трекляно  с  

първоначална  тръжна  цена  от 501,99 лв.  няма  постъпили  оферти. 

 

За имот № 014074 в землището на с.Долни  Коритен, община  Трекляно  с  

първоначална  тръжна  цена  от 179,50 лв.  за  една  година. 

Постъпили  са  две  предложения. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  

пликовете  с  предложенията  по  реда  на  тяхното  подаване. 

Първото  предложение  е  от   Диана  Росенова  Теббе  с  вх.  №  4 /22.01.2020 г.  

подадено  в  16,12  часа  

Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Диана  Росенова  Теббе  за имот № 014074 в землището на с.Долни  Коритен , 

община  Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от  179,50 лв. , предлага  379,52 лв. 

Второто   предложение  е  от  Иван  Любенов  Гоцев с  вх.  №  33 / 23.01.2020 г.  

подадено  в  16,  часа  

Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Иван  Любенов  Гоцев за имот № 014074 в землището на с.Долни  Коритен, 

община  Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от  179,50 лв.  , предлага  255,00 лв. 

Комисията  обяви  за спечелил търга за    имот с  № 014074, находящ се в 

местността “Бодино  поле”, землището на с. Долни   Коритен , общ. Трекляно, с 

площ  25,643 дка , начин на трайно ползване -  нива,  категория на земята - седма,  

Диана  Росенова  Теббе  с  предложена   наемна  цена  за  имота в  размер на  

379,52 лв.  за една година. 

На второ място комисията класира  Иван  Любенов  Гоцев с предложена  

наемна  цена за  имота  в  размер  на 255,00 лв.  за една  година. 

 

За имот № 002059 в землището на с.Брест, община  Трекляно  с  

първоначална  тръжна  цена  от  1393,25 лв.  за  една  година. 

Постъпили  са  четири  предложения. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  

пликовете  с  предложенията  по  реда  на  тяхното  подаване. 



Първото  предложение  е  от   Диана  Росенова  Теббе  с  вх.  №  6 /22.01.2020 г.  

подадено  в  16,16  часа  

Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Диана  Росенова  Теббе  за имот № 002059 в землището на с.Брест , община  

Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от  1393,25 лв. , предлага  1625,46 лв. 

Второто    предложение  е  от   Василка  Серафимова  Николова   с  вх.  №  1 

/22.01.2020 г.  подадено  в  14,34  часа  

Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Василка  Серафимова  Николова   за имот № 002059 в землището на с.Брест , 

община  Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от  1393,25 лв.,  предлага  2013,00 

лв. 

Третото   предложение  е  от   Росен  Атанасов  Стойчев  с  вх.  №  9 /23.01.2020 

г.  подадено  в  11,05  часа  

Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Росен  Атанасов  Стойчев  за имот № 002059 в землището на с.Брест , община  

Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от  1393,25 лв. , предлага  1651,00 лв. 

Четвъртото    предложение  е  от   Иван  Любенов  Гоцев   с  вх.  №  32 

/23.01.2020 г.  подадено  в  16,10  часа  

Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление  и  заявка  за  

участие  в  търга;  четири  броя   декларации;  запечатан плик с наддавателно 

предложение  с  предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и   тръжни 

документи , договор – проект, скица на  имота, тръжни  условия  и  тръжни книжа. . 

Представените документи отговарят на тръжните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  наддавателното  предложение  на  

участника  .  

Иван  Любенов  Гоцев   за имот № 002059 в землището на с.Брест , община  

Трекляно  с  първоначална  тръжна  цена  от  1393,25 лв. , предлага  2300,00 лв. 



Комисията  обяви  за спечелил търга за    имот с  № 002059, находящ се в 

местността “Зеленилото“, землището на с.Брест, общ. Трекляно, с площ  154,806 

дка , начин на трайно ползване –   нива,  категория на земята - пета,  

Иван  Любенов  Гоцев   с  предложена   наемна  цена  за  имота в  размер на  

2300,00 лв.за една  година. 

На второ място комисията класира Василка  Серафимова  Николова   с 

предложена  наемна  цена за  имота  в  размер  на 2013,00 лв.  за една  година. 

 

След разглеждане на всички подадени документи на кандидатите за отдаване под 

наем на „ниви“ бяха обявени   резултатите  за  спечелилите търга  кандидати , 

класирани  на  първо  място. 

 

Председателя на комисията закри търга в 11.30 ч. 

 

Протоклите  бяха  предадени  на  Кмета    на  община  Трекляно за  утвърждаване 

и  за  издаване  на  заповед  за  определяне  класираните  на  първо  място  участници  в  

проведения на  24.01.2020 г. публичен  търг   с  тайно  наддаване  на  имоти  общинска  

собственост. 

 

 

 

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра. 

 

Комисия: 

 

 

 

Председател:............................/п/ не се чете 

 

 

1............................................. /п/ не се чете 

 

 

2............................................. /п/ не се чете 

 

 

3................................................ /п/ не се чете 

 

 

4................................................. /п/ не се чете 

 


