
                               ОДОБРИЛ :    .... / п / ......      

 

                                  РАДКО  ПЕТРУНОВ 

                                                               КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ТРЕКЛЯНО     
 
 

П Р О Т О К О Л 
 
 

 На 30.10.2020 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. Веселка  Гъркова – главен  счетоводител               

                                                      3. Силвия  Илиева  - човешки ресурси и ГРАО               

      

  Назначена със Заповед № РД 01- 05 - 428 / 30.10.2020 г. на Кмета на община 

Трекляно за  провеждане  на   публичен  конкурс  с  тайно  наддаване  по  реда  на  

Глава VІІІ  от  НРПУРОИ  за  отдаване  под  наем  на  земеделски  земи от  Общински  

поземлен  фонд   с  начин  на  трайно  ползване „ниви „ ,“овощни  градини“ и 

„изоставена  орна  земя“   за срок  7 (седем) стопански години,  считано  от  2020 – 2021 

г. стопанка  година. 

  В  обявения  начален  час  10.00 часа председателя на  комисията  провери  

членовете  на  конкурсната   комисия.  

  Обект на конкурса  са имотите в землища  на  селата: Злогош, Габрешевци, 

Трекляно, Косово, Средорек, Бъзовица, Чешлянци, Долно  Кобиле, Горно  Кобиле, 

Метохия, Побит  камък,  Киселица, Уши, Горни  Коритен ,Долни  Коритен и  Брест, 

както  следва: 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 31200.2.108 находящ се в местността 

“ТЪНКА  РУТИНА”, землището на с. Злогош, общ. Трекляно, с площ  22,086 дка , 

начин на трайно ползване -  нива , категория на земята - осма, при цена от  5.00 

лв./дка.   и начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  102,06 лева   

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 31200.2.168 находящ се в местността 

“ТРЕБЕК”, землището на с. Злогош, общ. Трекляно, с площ  62,897 дка , начин на 

трайно ползване -  нива , категория на земята - осма, при цена от  5.00 лв./дка.   и   

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  314,49 лв.  

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 31200.3.27 находящ се в местността 

“ДОГАНОВ  МОСТ”, землището на с. Злогош, общ. Трекляно, с площ  12,216 дка , 

начин на трайно ползване -  нива , категория на земята - пета, при цена от  9,00 

лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  109,94 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 31200.42.6 находящ се в местността 

“СТОЙОВО   ПРИСОЕ”, землището на с. Злогош, общ. Трекляно, с площ  32,895 дка 



, начин на трайно ползване -  нива , категория на земята - шеста, при цена от  8,00 

лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  263,16 лв.  

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 14101.18.3 находящ се в местността 

“ЦВЕТИНА  ОРНИЦА”, землището на с. Габрешевци, общ. Трекляно, с площ  14,432 

дка , начин на трайно ползване -  нива , категория на земята - осма, при цена от  5,00 

лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 72,16 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 14101.18.5 находящ се в местността 

“ЗЛАТИНА  НИВА”, землището на с. Габрешевци, общ. Трекляно, с площ  43,085 

дка , начин на трайно ползване -  нива , категория на земята - осма, при цена от  5,00 

лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 215,43 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 14101.19.3 находящ се в местността 

“РАВНА  ШУМА”, землището на с. Габрешевци, общ. Трекляно, с площ  21,706 дка , 

начин на трайно ползване -  нива , категория на земята - осма, при цена от  5,00 

лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 108,53 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 73047.7.5 находящ се в местността “ 

МИЛЕНКОВЦИ”, землището на с. Трекляно, общ. Трекляно, с площ  15,934 дка , 

начин на трайно ползване -  нива , категория на земята - пета, при цена от  9,00 

лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 143,41 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 73047.16.3 находящ се в местността “ 

ОСОЙНА”, землището на с. Трекляно, общ. Трекляно, с площ  14,549 дка , начин на 

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

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 58,20 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 73047.20.43 находящ се в местността “ 

ТРЕБЕК”, землището на с. Трекляно, общ. Трекляно, с площ  0,552 дка , начин на 

трайно ползване -  нива , категория на земята - пета, при цена от  9,00 лв./дка.   и   

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 4,97 лв.  

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 73047.37.13 находящ се в местността “ 

СТРАШКИ  ДОЛ”, землището на с. Трекляно, общ. Трекляно, с площ  11,278 дка , 

начин на трайно ползване -  нива , категория на земята - девета, при цена от  4,00 

лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 45,11 лв.  

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 73047.38.6 находящ се в местността “ ПОД  

КЪЩИ ”, землището на с. Трекляно, общ. Трекляно, с площ  16,333 дка , начин на 

трайно ползване -  овощна  градина , категория на земята - девета, при цена от  4,00 

лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 65,33 лв.  

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 38786.118.3 находящ се в местността           “ 

КРЪТИНО  ПОЛЕ ”, землището на с. Косово, общ. Трекляно, с площ  13,850 дка , 

начин на трайно ползване -  нива , категория на земята - пета, при цена от  9,00 

лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 124,65 лв.  

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 68535.2.1 находящ се в местността “ 

СЕЛСКО ”, землището на с. Средорек, общ. Трекляно, с площ  1,783 дка , начин на 

трайно ползване -  нива, категория на земята - седма, при цена от  7,00 лв./дка.   и   

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 12,48 лв.  

 



            - Поземлен  имот с  идентификатор 68535.2.19 находящ се в местността “ 

СРЕДОРЕК ”, землището на с. Средорек, общ. Трекляно, с площ  0,841 дка , начин на 

трайно ползване -  нива, категория на земята - седма, при цена от  7,00 лв./дка.   и   

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 5,89 лв.  

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 68535.2.49 находящ се в местността “ 

РУМЕНИН  ГРОБ ”, землището на с. Средорек, общ. Трекляно, с площ  14,580 дка , 

начин на трайно ползване -  нива, категория на земята - седма, при цена от  7,00 

лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 102,06 лв.  

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 68535.2.67 находящ се в местността “ 

ДЕЛНИЦИ ”, землището на с. Средорек, общ. Трекляно, с площ  12,731 дка , начин на 

трайно ползване -  нива, категория на земята - седма, при цена от  7,00 лв./дка.   и   

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 89,12 лв.  

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 68535.2.74 находящ се в местността “ 

ДЕЛНИЦИ ”, землището на с. Средорек, общ. Трекляно, с площ  5,575 дка , начин на 

трайно ползване -  нива, категория на земята - седма, при цена от  7,00 лв./дка.   и   

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 39,03 лв.  

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 68535.2.90 находящ се в местността “ 

ТЪРШЕВИНА ”, землището на с. Средорек, общ. Трекляно, с площ  7,072 дка , начин 

на трайно ползване -  нива, категория на земята - седма, при цена от  7,00 лв./дка.   и   

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 49,50 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 68535.2.94 находящ се в местността “ 

ОГРАНЯ ”, землището на с. Средорек, общ. Трекляно, с площ  1,482 дка , начин на 

трайно ползване -  нива, категория на земята - седма, при цена от  7,00 лв./дка.   и   

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 10,37 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 68535.4.55 находящ се в местността “ 

ПОЯТИЩЕ ”, землището на с. Средорек, общ. Трекляно, с площ  9,277 дка , начин на 

трайно ползване -  нива, категория на земята - седма, при цена от  7,00 лв./дка.   и   

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 64,94 лв.  

 

   - Поземлен  имот с  идентификатор 68535.9.19 находящ се в местността “ 

ОГРАНЯ ”, землището на с. Средорек, общ. Трекляно, с площ  8,014 дка , начин на 

трайно ползване -  нива, категория на земята - шеста, при цена от  8,00 лв./дка.   и   

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 64,11 лв.  

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 68535.15.3 находящ се в местността “ 

ДРАГОЛЕВСКО  ПРИСОЕ ”, землището на с. Средорек, общ. Трекляно, с площ  

18,461 дка , начин на трайно ползване -  нива, категория на земята - десета, при цена от  

4,00 лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 73,84 

лв. 
            - Поземлен  имот с  идентификатор 68535.16.41 находящ се в местността “ 

СРЕДОРЕК ”, землището на с. Средорек, общ. Трекляно, с площ  5,858 дка , начин на 

трайно ползване -  нива, категория на земята - пета, при цена от  9,00 лв./дка.   и   

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 52,72 лв.  

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 68535.2.97 находящ се в местността “ 

ТЪРШЕВИНА ”, землището на с. Средорек, общ. Трекляно, с площ  1,719 дка , начин 



на трайно ползване -  нива, категория на земята - седма, при цена от  7,00 лв./дка.   и   

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 12,03 лв.  

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 07226.2.24 находящ се в местността “ 

РЕКАТА ”, землището на с. Бъзовица, общ. Трекляно, с площ  20,304 дка , начин на 

трайно ползване -  изоставена  орна  земя , категория на земята - пета, при цена от  

9,00 лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на     

182,74 лв.  

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 07226.2.41 находящ се в местността “ 

РЕКАТА ”, землището на с. Бъзовица, общ. Трекляно, с площ  8,858 дка , начин на 

трайно ползване -  нива, категория на земята - пета, при цена от  9,00 лв./дка.   и   

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 79,72 лв.  

 

            -  Поземлен  имот с  идентификатор 81325.2.12 находящ се в местността “ 

БАРАТА ”, землището на с. Чешлянци, общ. Трекляно, с площ  48,385 дка , начин на 

трайно ползване -  нива, категория на земята - пета, при цена от  9,00 лв./дка.   и   

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 435,47 лв.  

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 22650.6.101 находящ се в местността “ 

НАВОЙ ”, землището на с. Долно  Кобиле, общ. Трекляно, с площ  41,209 дка , начин 

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

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 164,84 лв.  

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 22650.2.16 находящ се в местността “ 

РАВНИЩЕ ”, землището на с. Долно  Кобиле, общ. Трекляно, с площ  4,516 дка , 

начин на трайно ползване -  нива, категория на земята - десета, при цена от  4,00 

лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 18,06 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 22650.6.16 находящ се в местността “ 

НАВОЙ ”, землището на с. Долно  Кобиле, общ. Трекляно, с площ  515,847 дка , 

начин на трайно ползване -  нива, категория на земята - десета, при цена от  4,00 

лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 2063,39 лв. 

 

            -  Поземлен  имот с  идентификатор 22650.7.11 находящ се в местността “ 

КИСЕЛИЧКА  РЕКА ”, землището на с. Долно  Кобиле, общ. Трекляно, с площ  

62,530 дка , начин на трайно ползване -  нива, категория на земята - осма, при цена от  

5,00 лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на      

312,65 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 22650.7.17 находящ се в местността “ 

КИСЕЛИЧКА  РЕКА ”, землището на с. Долно  Кобиле, общ. Трекляно, с площ  

43,606 дка , начин на трайно ползване -  нива, категория на земята - осма, при цена от  

5,00 лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на      

218,03 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 22650.7.12 находящ се в местността “ 

КИСЕЛИЧКА  РЕКА ”, землището на с. Долно  Кобиле, общ. Трекляно, с площ  

37,637 дка , начин на трайно ползване -  нива, категория на земята - осма, при цена от  

5,00 лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на      

188,19 лв. 

 



            - Поземлен  имот с  идентификатор 22650.6.20 находящ се в местността “ 

НАВОЙ ”, землището на с. Долно  Кобиле, общ. Трекляно, с площ  27,885 дка , начин 

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

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 111,54 лв.  

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 22650.1.38 находящ се в местността “ 

ПАВЛОВ  КАМЪК ”, землището на с. Долно  Кобиле, общ. Трекляно, с площ  42,051 

дка , начин на трайно ползване -  нива, категория на земята - десета, при цена от  4,00 

лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 168,20 лв.  

 

            -  Поземлен  имот с  идентификатор 16804.6.2 находящ се в местността “ 

КОНОПИЩЕ ”, землището на с. Горно  Кобиле, общ. Трекляно, с площ  7,232 дка , 

начин на трайно ползване -  нива, категория на земята - пета, при цена от  9,00 лв./дка.   

и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 65,09 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 16804.6.10 находящ се в местността “ 

КОНОПИЩЕ ”, землището на с. Горно  Кобиле, общ. Трекляно, с площ  11,535 дка , 

начин на трайно ползване -  нива, категория на земята - пета, при цена от  9,00 лв./дка.   

и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 103,82 лв.  

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 16804.8.25 находящ се в местността “ РУПА 

”, землището на с. Горно  Кобиле, общ. Трекляно, с площ  18,395 дка , начин на трайно 

ползване -  нива, категория на земята - пета, при цена от  9,00 лв./дка.   и   начална 

конкурсна цена на имота за една година  в  размер на 165,56 лв.  

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 47929.1.42 находящ се в местността          

“КР. КЛАДЕНЕЦ”, землището на с. Метохия, общ. Трекляно, с площ  10,969 дка , 

начин на трайно ползване -  нива , категория на земята - десета, при цена от  4.00 

лв./дка.   и начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  43,88 лев  

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 56887.12.9 находящ се в местността 

“ЦАРИЦА”, землището на с. Побит камък, общ. Трекляно, с площ  16,640 дка , начин 

на трайно ползване -  нива , категория на земята - девета, при цена от  4.00 лв./дка.   и 

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  66,56 лева   

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 56887.12.20 находящ се в местността 

“ЦАРИЦА”, землището на с. Побит камък, общ. Трекляно, с площ  47,375 дка , начин 

на трайно ползване -  изоставена орна земя , категория на земята - девета, при цена от  

4.00 лв./дка.   и начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  189,50 

лева   
 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 56887.16.131 находящ се в местността 

“КОРИЯ”, землището на с. Побит камък, общ. Трекляно, с площ  1,314 дка , начин на 

трайно ползване -  нива , категория на земята - осма, при цена от  5.00 лв./дка.   и 

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  6,57 лева   

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 36960.2.124 находящ се в местността 

“СМАКА”, землището на с. Киселица, общ. Трекляно, с площ  18,784 дка , начин на 

трайно ползване -  нива , категория на земята - девета, при цена от  4.00 лв./дка.   и   

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  75,14 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 36960.3.170 находящ се в местността 

“РАМНИЩЕ”, землището на с. Киселица, общ. Трекляно, с площ  15,008 дка , начин 



на трайно ползване -  нива , категория на земята - девета, при цена от  4.00 лв./дка.   и   

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  60,03 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 36960.3.171 находящ се в местността 

“КОДИН РИД”, землището на с. Киселица, общ. Трекляно, с площ  85,635 дка , начин 

на трайно ползване -  нива , категория на земята - девета, при цена от  4.00 лв./дка.   и   

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  342,54 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 36960.5.214 находящ се в местността 

“РАЗКРЪСИЕ”, землището на с. Киселица, общ. Трекляно, с площ 180,372 дка , 

начин на трайно ползване -  нива , категория на земята - осма, при цена от  5.00 

лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  901,86 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 36960.7.10 находящ се в местността 

“МАХ.БУЦАЛЕВСКА”, землището на с. Киселица, общ. Трекляно, с площ 17,915 

дка , начин на трайно ползване -  нива , категория на земята - осма, при цена от  5,00 

лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  89,56 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 36960.7.201 находящ се в местността 

“ОГОРЕТИНЕ”, землището на с. Киселица, общ. Трекляно, с площ 259,631 дка , 

начин на трайно ползване -  нива , категория на земята - девета, при цена от  4,00 

лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  1038,52 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 36960.7.210 находящ се в местността 

“РАСКРЪСИЕ”, землището на с. Киселица, общ. Трекляно, с площ 41,517 дка , начин 

на трайно ползване -  нива , категория на земята - осма, при цена от  5,00 лв./дка.   и   

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  207,59 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 36960.7.217 находящ се в местността 

“ПАДИНА”, землището на с. Киселица, общ. Трекляно, с площ 429,183 дка , начин на 

трайно ползване -  нива , категория на земята - осма, при цена от  5,00 лв./дка.   и   

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  2145,92 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 36960.7.16 находящ се в местността 

“МАХ.БУЦАЛЕВСКА”, землището на с. Киселица, общ. Трекляно, с площ 12,785 

дка , начин на трайно ползване -  нива , категория на земята - осма, при цена от  5,00 

лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  63,93 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 36960.7.222 находящ се в местността 

“ОГОРЕТИНЕ”, землището на с. Киселица, общ. Трекляно, с площ 147,517 дка , 

начин на трайно ползване -  нива , категория на земята - осма, при цена от  5,00 

лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  737,59 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 75232.2.4 находящ се в местността 

“СЛАВЧЕТО”, землището на с. Уши, общ. Трекляно, с площ 18,647 дка , начин на 

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

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  74,59 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 75232.2.7 находящ се в местността 

“СЛАВЧЕТО”, землището на с. Уши, общ. Трекляно, с площ 33,246 дка , начин на 

трайно ползване -  нива , категория на земята - осма, при цена от  5,00 лв./дка.   и   

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  166,23 лв. 

 



            - Поземлен  имот с  идентификатор 75232.2.18 находящ се в местността 

“СЛАВЧЕТО”, землището на с. Уши, общ. Трекляно, с площ 18,334 дка , начин на 

трайно ползване -  нива , категория на земята - осма, при цена от  5,00 лв./дка.   и   

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  91,67 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 75232.2.24 находящ се в местността 

“СЛАВЧЕТО”, землището на с. Уши, общ. Трекляно, с площ 21,639 дка , начин на 

трайно ползване -  нива , категория на земята - осма, при цена от  5,00 лв./дка.   и   

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  108,20 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 75232.2.29 находящ се в местността 

“СЛАВЧЕТО”, землището на с. Уши, общ. Трекляно, с площ 29,547 дка , начин на 

трайно ползване -  нива , категория на земята - осма, при цена от  5,00 лв./дка.   и   

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  147,74 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 75232.2.30 находящ се в местността 

“СЛАВЧЕТО”, землището на с. Уши, общ. Трекляно, с площ 26,220 дка , начин на 

трайно ползване -  нива , категория на земята - осма, при цена от  5,00 лв./дка.   и   

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  131,10 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 75232.6.164 находящ се в местността 

“ТРЕЛИЩЕ”, землището на с. Уши, общ. Трекляно, с площ 89,583 дка , начин на 

трайно ползване -  нива , категория на земята - осма, при цена от  5,00 лв./дка.   и   

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  447,92 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 16554.1.143 находящ се в местността 

“РУДИНАТА”, землището на с. Горни Коритен, общ. Трекляно, с площ 62,028 дка , 

начин на трайно ползване -  изоставена орна земя , категория на земята - шеста, при 

цена от  8,00 лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер      

на  496,22 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 16554.2.78 находящ се в местността 

“БРЕГО”, землището на с. Горни Коритен, общ. Трекляно, с площ 10,969 дка , начин 

на трайно ползване -  нива , категория на земята - пета, при цена от  9,00 лв./дка.   и   

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер      на  98,72 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 16554.8.150 находящ се в местността 

“ОГРАНЯ”, землището на с. Горни Коритен, общ. Трекляно, с площ 19,384 дка , 

начин на трайно ползване -  изоставена орна земя , категория на земята - десета, при 

цена от  4,00 лв./дка. и  начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  

77,54 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 16554.9.14 находящ се в местността 

“ЧАВРАНЧЕ”, землището на с. Горни Коритен, общ. Трекляно, с площ 62,255 дка , 

начин на трайно ползване -  нива , категория на земята - десета, при цена от  4,00 

лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  249,02 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 16554.10.2 находящ се в местността 

“ЧАВРАНЧЕ”, землището на с. Горни Коритен, общ. Трекляно, с площ 44,731 дка , 

начин на трайно ползване -  нива , категория на земята - десета, при цена от  4,00 

лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  178,92 лв. 

 



            - Поземлен  имот с  идентификатор 22410.14.23 находящ се в местността 

“БОДИНО ПОЛЕ”, землището на с. Долни Коритен, общ. Трекляно, с площ 21,596 

дка , начин на трайно ползване -  нива , категория на земята - седма, при цена от  7,00 

лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  151,17 лв.  

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 22410.14.76 находящ се в местността 

“БОДИНО ПОЛЕ”, землището на с. Долни Коритен, общ. Трекляно, с площ 21,596 

дка , начин на трайно ползване -  овощна градина , категория на земята - седма, при 

цена от  7,00 лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  

166,40 лв. 
 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 22410.25.1 находящ се в местността 

“ПАРАСПУР”, землището на с. Долни Коритен, общ. Трекляно, с площ 14,905 дка , 

начин на трайно ползване -  нива , категория на земята - десета, при цена от 4,00 

лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  59,62 лв. 

 

            -  Поземлен  имот с  идентификатор 06392.1.12 находящ се в местността 

“РИДО”, землището на с. Брест, общ. Трекляно, с площ 54,340 дка , начин на трайно 

ползване -  нива , категория на земята - пета, при цена от  9,00 лв./дка.   и   начална 

конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  489,06 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 06392.2.51 находящ се в местността 

“ВЪРБЕТО”, землището на с. Брест, общ. Трекляно, с площ 17,015 дка , начин на 

трайно ползване -  нива , категория на земята - пета, при цена от  9,00 лв./дка.   и   

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  153,14 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 06392.9.8 находящ се в местността 

“ПАДИНСКИ ЛИВАДИ”, землището на с. Брест, общ. Трекляно, с площ 21,778 дка , 

начин на трайно ползване -  нива , категория на земята - десета, при цена от  4,00 

лв./дка.   и   начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  87,11 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 06392.11.2 находящ се в местността 

“ШИРОКИ РИД”, землището на с. Брест, общ. Трекляно, с площ 67,184 дка , начин 

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

начална конкурсна цена на имота за една година  в  размер на  268,74 лв. 

 

  Членовете на комисията подписаха декларации за опазване на служебна и 

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

конкурс  с  тайно  наддаване  на 30.10.2020 г.  за отдаване под наем на на  земеделски  

земи от  Общински  поземлен  фонд  , с начин на трайно ползване  „ниви „, „овощни  

градини“ и „изоставена  орна  земя“ ,  за срок от седем  стопански години. 

 
  На 30.10.2020 г.  г. в 10.00 ч. търга бе открит от председателя на комисията, 

който прочете Заповед  РД 01-05- 402 / 13.10.2020 г. за провеждане на публичен  

конкурс  с  тайно  наддаване. 

  В залата присъстваха участниците в конкурса, а именно:, Стойчо  Стоичков,   

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, Трекляно, Косово, Средорек, Бъзовица, Чешлянци, Долно  Кобиле, Горно  

Кобиле, Метохия, Побит  камък,  Киселица, Уши, Горни  Коритен ,Долни  Коритен и  

Брест,  по  реда  на  входящите   номера , както  следва: 



 

  - Поземлен  имот с  идентификатор 31200.2.108  в землището на с.Злогош, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 110,43 лв.  за  една    

година 

  Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  И Л  Г  с вх. № 96 / 29.10.2020  г. подадено  в   13,18 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

производител, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 И Л Г  за поземлен  имот с  идентификатор 31200.2.108 в землището на с.Злогош, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 110,43 лв. , предлага  120,00 

лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 31200.2.108, находящ се в местността “Тънка  рутина ”, землището 

на с.Злогош, общ. Трекляно, с площ  22,086 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - осма,  

 И Л  Г  с  предложена   наемна  цена  за  имота в  размер на  120,00 лв.за една  

година. 

 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 31200.2.168  в землището на с.Злогош, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 314,49 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  Б Т С с вх. №  67 / 28.10.2020  г. подадено  в   11,45 

часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия ,методика за  оценка   на  

предложенията и заверено  копие  от  удостоверение  за  настоящ  адрес. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 Б Т С за поземлен  имот с  идентификатор 31200.2.168 в землището на с.Злогош, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 314,49 лв. , предлага  1011,11 

лв. 

 Второто  предложение е от  И А В с вх. №  82 / 29.10.2020  г. подадено  в   10,58 

часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 



проект, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. Липсват  заверено  копие  на  лична  карта и   заверено  копие  на  карта  

за  земеделски  стопанин 

 Представените документи  не  отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  не  

се  допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Третото  предложение е от  Е О  Н с вх. №  97 / 29.10.2020  г. подадено  в   13,43 

часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия ,методика за  оценка   на  

предложенията и заверено  копие  от  удостоверение  за  настоящ  адрес. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 Е О  Н за поземлен  имот с  идентификатор 31200.2.168 в землището на с.Злогош, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 314,49 лв. , предлага  629,00 

лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 31200.2.168, находящ се в местността “Требек ”, землището на 

с.Злогош, общ. Трекляно, с площ  62,897 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - осма,  

 Б Т  С с  общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  1011,11 лв.за една  година. 

 На второ място комисията класира Е О  Н с общ  брой  точки  10,62 и 

предложена  наемна  цена за  имота  в  размер  на 629,00 лв.  за една  година.  

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 31200.3.27  в землището на с.Злогош, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 109,94 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  Б Т  С с вх. №  69 / 28.10.2020  г. подадено  в   11,47 

часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия ,методика за  оценка   на  

предложенията и заверено  копие  от  удостоверение  за  настоящ  адрес. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

  Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

  Б Т  С за поземлен  имот с  идентификатор 31200.3.27 в землището на с.Злогош, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 109,94 лв. , предлага  237,00 

лв. 

  Второто  предложение е от  И  Д  В  с вх. №  95 / 29.10.2020  г. подадено  в   

12,50 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  



предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия ,методика за  оценка   на  

предложенията и заверено  копие  от  удостоверение  за  настоящ  адрес. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

  Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

  И  Д  В  за поземлен  имот с  идентификатор 31200.3.27 в землището на с.Злогош, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 109,94 лв. , предлага  200,00 

лв. 

  Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 31200.3.27, находящ се в местността “Доганов  мост ”, землището 

на с.Злогош, общ. Трекляно, с площ  12,216 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - пета,  

 Б Т С с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  размер 

на  237,00 лв.за една  година. 

На второ място комисията класира И Д В  общ  брой  точки  10,84 и предложена  

наемна  цена за  имота  в  размер  на 200,00 лв.  за една  година. 

 

- Поземлен  имот с  идентификатор 31200.42.6  в землището на с.Злогош, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 263,16 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  Б Т С с вх. №  68 / 28.10.2020  г. подадено  в   11,46 

часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия ,методика за  оценка   на  

предложенията и заверено  копие  от  удостоверение  за  настоящ  адрес. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 Б Т С за поземлен  имот с  идентификатор 31200.42.6 в землището на с.Злогош, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 263,16 лв. , предлага  801,10 

лв. 

 Второто  предложение е от  Е О Н  с вх. №  98 / 29.10.2020  г. подадено  в   13,44 

часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия ,методика за  оценка   на  

предложенията и заверено  копие  от  удостоверение  за  настоящ  адрес. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  



 Е О Н  за поземлен  имот с  идентификатор 31200.42.6 в землището на с.Злогош, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 263,16 лв. , предлага  527,00 

лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 31200.42.6, находящ се в местността “Стойово  присое ”, 

землището на с.Злогош, общ. Трекляно, с площ  32,895 дка , начин на трайно 

ползване-  нива,  категория на земята - шеста,  

 Б Т С с  общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  размер 

на  801,10 лв.за една  година. 

 На второ място комисията класира Е О Н  с общ  брой  точки  10,66 и 

предложена  наемна  цена за  имота  в  размер  на 527,00 лв.  за една  година. 

 

- Поземлен  имот с  идентификатор 14101.18.3  в землището на с.Габрешевци, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 72,16 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложени. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  с  

предложението . 

 Предложението е от  Л С  Д  с вх. № 59 / 28.10.2020  г. подадено  в   09,37 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 Л С Д  за поземлен  имот с  идентификатор 14101.18.3 в землището на 

с.Габрешевци, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 72,16 лв. , 

предлага  75,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 14101.18.3, находящ се в местността “Цветина  орница ”, 

землището на с.Габрешевци, общ. Трекляно, с площ  14,432 дка , начин на трайно 

ползване-  нива,  категория на земята - осма,  

Л С Д с  общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  размер 

на  75,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 14101.18.5  в землището на с.Габрешевци, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 215,43 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  Л С Д с вх. №  58 / 28.10.2020  г. подадено  в   09,36 

часа. 

Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 



 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 Л С Д за поземлен  имот с  идентификатор 14101.18.5  в землището на 

с.Габрешевци, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 215,43 лв. , 

предлага  220,00 лв. 

 Второто  предложение е от  Е О  Н с вх. №  99 / 29.10.2020  г. подадено  в   13,45 

часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия ,методика за  оценка   на  

предложенията и заверено  копие  от  удостоверение  за  настоящ  адрес. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 Е О Н за поземлен  имот с  идентификатор 14101.18.5  в землището на 

с.Габрешевци, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 215,43 лв., 

предлага  431,00 лв. 

Третото  предложение е от  С М  Д с вх. №  115 / 29.10.2020  г. подадено  в   

15,18 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 С М  Д за поземлен  имот с  идентификатор 14101.18.5  в землището на 

с.Габрешевци, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 215,43 лв.,  , 

предлага  452,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 14101.18.5, находящ се в местността “Златина  нива ”, землището 

на с.Габрешевци, общ. Трекляно, с площ  43,085 дка , начин на трайно ползване-  

нива,  категория на земята - осма,  

 С М  Д с   общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  452,00 лв.за една  година. 

 На второ място комисията класира Е О Н с  общ  брой  точки  10,95 и 

предложена  наемна  цена за  имота  в  размер  на 431,00 лв.  за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 14101.19.3  в землището на с.Габрешевци, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 108,53 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  Л С Д  с вх. №  60 / 28.10.2020  г. подадено  в   

09,38 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  



предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

Л С Д за поземлен  имот с  идентификатор 14101.19.3  в землището на 

с.Габрешевци, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 108,53 лв. , 

предлага  110,00 лв. 

 Второто  предложение е от  Е О Н с вх. №  100 / 29.10.2020  г. подадено  в   

13,46 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия ,методика за  оценка   на  

предложенията и заверено  копие  от  удостоверение  за  настоящ  адрес. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 Е О Н  за поземлен  имот с  идентификатор 14101.19.3  в землището на 

с.Габрешевци, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 108,53 лв., 

предлага  217,00 лв. 

 Третото  предложение е от  С М  Д с вх. №  116 / 29.10.2020  г. подадено  в   

15,20 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 С М  Д за поземлен  имот с  идентификатор 14101.19.3  в землището на 

с.Габрешевци, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 108,53 лв.,  , 

предлага  221,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 14101.19.3, находящ се в местността “Равна  шума ”, землището на 

с.Габрешевци, общ. Трекляно, с площ  21,706 дка , начин на трайно ползване-  

нива,  категория на земята - осма,  

 С М  Д  с  общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  221,00 лв.за една  година. 

 На второ място комисията класира Е О Н  с  общ  брой  точки  10,98 и 

предложена  наемна  цена за  имота  в  размер  на 217,00 лв.  за една  година. 

 

 



- Поземлен  имот с  идентификатор 73047.7.5  в землището на с.Трекляно, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 143,41 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложени. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  с  

предложението . 

 Предложението е от  А Т  А  с вх. № 63 / 28.10.2020  г. подадено  в   10,15 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия ,методика за  оценка   на  

предложенията и заверено  копие  от  удостоверение  за  настоящ  адрес. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

А Т  А  за поземлен  имот с  идентификатор 73047.7.5 в землището на с.Трекляно, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 143,41 лв. , предлага  145,00 

лв. 

Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 73047.7.5, находящ се в местността “Миленковци ”, землището на 

с.Трекляно, общ. Трекляно, с площ  15,934 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - пета,  

 А Т  А  с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  145,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 73047.16.3  в землището на с.Трекляно, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 58,20 лв.  за  една    

година – няма  постъпили  предложения. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 73047.20.43  в землището на с.Трекляно, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 4,97 лв.  за  една    година 

 Постъпило  е  едно предложени. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  с  

предложението . 

Предложението е от  А Т  А  с вх. № 62 / 28.10.2020  г. подадено  в   10,14 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия ,методика за  оценка   на  

предложенията и заверено  копие  от  удостоверение  за  настоящ  адрес. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 А Т  А  за поземлен  имот с  идентификатор 73047.20.43 в землището на 

с.Трекляно, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 4,97 лв. , предлага  

5,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 73047.20.43, находящ се в местността “Требек ”, землището на 

с.Трекляно, общ. Трекляно, с площ  0,552 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - пета,  



 А Т  А  с общ  брой  точки  11 и  предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  5,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 73047.37.13  в землището на с.Трекляно, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 45,11 лв.  за  една    

година – няма  постъпили  предложения. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 73047.38.6  в землището на с.Трекляно, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 65,33 лв.  за  една    

година – няма  постъпили  предложения. 

 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 38786.118.3  в землището на с.Косово, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 124,65 лв.  за  една    

година 

Постъпило  е  едно предложени. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  с  

предложението . 

Предложение е от  А Т  А  с вх. № 64 / 28.10.2020  г. подадено  в   10,16 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия ,методика за  оценка   на  

предложенията и заверено  копие  от  удостоверение  за  настоящ  адрес. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 А Т  А  за поземлен  имот с  38786.118.3  в землището на с.Косово,  община  

Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 124,65 лв. , предлага  125,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 38786.118.3, находящ се в местността “Крътино  поле ”, землището 

на с.Косово, общ. Трекляно, с площ  13,850 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - пета,  

А Т  А  с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  размер 

на  125,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 68535.2.1  в землището на с. Средорек, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 12,48 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

Предложението е от  Л С Д  с вх. № 48 / 28.10.2020  г. подадено  в   09,26 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  



 Л С Д  за поземлен  имот с  идентификатор 68535.2.1 в землището на с.Средорек, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 12,48 лв. , предлага  15,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 68535.2.1, находящ се в местността “Селско”, землището на 

с.Средорек, общ. Трекляно, с площ  1,783 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - седма,  

 Л С Д  с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  размер 

на  15,00 лв.за една  година. 

 

 

- Поземлен  имот с  идентификатор 68535.2.19  в землището на с.Средорек, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 5,89 лв.  за  една    година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  Л С Д  с вх. № 44 / 28.10.2020  г. подадено  в   09,22 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 Л С Д  за поземлен  имот с  идентификатор 68535.2.19 в землището на 

с.Средорек, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 5,89 лв. , предлага  

7,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 68535.2.19, находящ се в местността “Средорек”, землището на 

с.Средорек, общ. Трекляно, с площ  0,841 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - седма,  

 Л С Д  с  общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  7,00 лв.за една  година. 

 

- Поземлен  имот с  идентификатор 68535.2.49  в землището на с.Средорек, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 102,06 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  Л С Д  с вх. №  54 / 28.10.2020  г. подадено  в   09,32 

часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  



 Л С Д  за поземлен  имот с  идентификатор 68535.2.49  в землището на 

с.Средорек, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 102,06 лв. , 

предлага  105,00 лв. 

 Второто  предложение е от  Е О  Н с вх. №  101 / 29.10.2020  г. подадено  в   

13,47 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия ,методика за  оценка   на  

предложенията и заверено  копие  от  удостоверение  за  настоящ  адрес. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 Е О Н  за поземлен  имот с  идентификатор 68535.2.49  в землището на 

с.Средорек, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 102,06 лв., 

предлага  204,00 лв. 

 Третото  предложение е от  С М  Д с вх. №  118 / 29.10.2020  г. подадено  в   

15,23 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

  Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

  С М  Д мов за поземлен  имот с  идентификатор 68535.2.49  в землището на 

с.Средорек, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 102,06 лв.,  

предлага  206,00 лв. 

  Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 68535.2.49, находящ се в местността “Руменин  гроб ”, землището 

на с.Средорек, общ. Трекляно, с площ  14,580 дка , начин на трайно ползване-  

нива,  категория на земята - седма,  

  С М  Д с   общ  брой  точки  11 и  предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  206,00 лв.за една  година. 

  На второ място комисията класира Е  О  Н  с  общ  брой  точки  10,99 и 

предложена  наемна  цена за  имота  в  размер  на 204,00 лв.  за една  година. 

 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 68535.2.67  в землището на с.Средорек, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 89,12 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  Л С Д  с вх. №  46 / 28.10.2020  г. подадено  в   

09,24 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 



проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

Л С Д за поземлен  имот с  идентификатор 68535.2.67  в землището на 

с.Средорек, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 89,12 лв. , 

предлага  95,00 лв. 

Второто  предложение е от  Е О Н с вх. №  102 / 29.10.2020  г. подадено  в   13,48 

часа. 

Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия ,методика за  оценка   на  

предложенията и заверено  копие  от  удостоверение  за  настоящ  адрес. 

Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

Е О Н  за поземлен  имот с  идентификатор 68535.2.67  в землището на 

с.Средорек, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 89,12 лв., 

предлага  179,00 лв., 

Третото  предложение е от  С М  Д с вх. №  119 / 29.10.2020  г. подадено  в   

15,24 часа. 

Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 С М  Д за поземлен  имот с  идентификатор 68535.2.67  в землището на 

с.Средорек, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 89,12 лв.,  

предлага  181,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 68535.2.67, находящ се в местността “Делници ”, землището на 

с.Средорек, общ. Трекляно, с площ  12,731 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - седма,  

 С М  Д с   общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  181,00 лв.за една  година. 

 На второ място комисията класира Е О Н  с  общ  брой  точки  10,99 и 

предложена  наемна  цена за  имота  в  размер  на 179,00 лв.  за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 68535.2.74  в землището на с.Средорек, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 39,03 лв.  за  една    

година 



 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  Л С Д  с вх. № 47 / 28.10.2020  г. подадено  в   09,25 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

  Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 Л С Д  за поземлен  имот с  идентификатор 68535.2.74 в землището на 

с.Средорек, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 39,03 лв. , 

предлага  45,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 68535.2.74, находящ се в местността “Делници”, землището на 

с.Средорек, общ. Трекляно, с площ  5,575 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - седма,  

 Л С Д  с общ  брой  точки  11 и  предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  45,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 68535.2.90  в землището на с.Средорек, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 49,50 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  Л С Д  с вх. № 45 / 28.10.2020  г. подадено  в   09,23 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

  Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 Л С Д  за поземлен  имот с  идентификатор 68535.2.90 в землището на 

с.Средорек, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 49,50 лв. , 

предлага  55,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 68535.2.90, находящ се в местността “Тършевина”, землището на 

с.Средорек, общ. Трекляно, с площ  7,072 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - седма,  

 Л С Д  с общ  брой  точки  11 и  предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  55,00 лв.за една  година. 

 

-  Поземлен  имот с  идентификатор 68535.2.94  в землището на с.Средорек, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 10,37 лв.  за  една    

година 



 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  Л С Д  с вх. № 49 / 28.10.2020  г. подадено  в   09,27 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

  Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

  Л С Д  за поземлен  имот с  идентификатор 68535.2.94 в землището на 

с.Средорек, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 10,37 лв. , 

предлага  12,00 лв. 

  Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 68535.2.94, находящ се в местността “Ограня”, землището на 

с.Средорек, общ. Трекляно, с площ  1,482 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - седма,  

  Л С Д  с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  12,00 лв.за една  година. 

  

 - Поземлен  имот с  идентификатор 68535.4.55  в землището на с.Средорек, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 64,94 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  Л С Д  с вх. № 51 / 28.10.2020  г. подадено  в   09,29 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

  Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 Л С Д  за поземлен  имот с  идентификатор 68535.4.55 в землището на 

с.Средорек, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 64,94 лв. , 

предлага  70,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 68535.4.55, находящ се в местността “Поятище”, землището на 

с.Средорек, общ. Трекляно, с площ  9,277 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - седма,  

 Л С Д  с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  размер 

на  70,00 лв.за една  година. 

 

- Поземлен  имот с  идентификатор 68535.9.19  в землището на с.Средорек, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 64,11 лв.  за  една    

година 



 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  Л С Д  с вх. № 50 / 28.10.2020  г. подадено  в   09,29 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 Л С Д  за поземлен  имот с  идентификатор 68535.9.19 в землището на 

с.Средорек, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 64,11 лв. , 

предлага  70,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 68535.9.19, находящ се в местността “Ограня”, землището на 

с.Средорек, общ. Трекляно, с площ 8,014 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - шеста,  

 Л С Д  с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  размер 

на  70,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 68535.15.3  в землището на с.Средорек, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 73,84 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  Л С Д  с вх. №  53 / 28.10.2020  г. подадено  в   

09,31 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

  Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 Л С Д  за поземлен  имот с  идентификатор 68535.15.3  в землището на 

с.Средорек, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 73,84 лв. , 

предлага  75,00 лв. 

Второто  предложение е от  Е О Н с вх. №  103 / 29.10.2020  г. подадено  в   13,49 

часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия ,методика за  оценка   на  

предложенията и заверено  копие  от  удостоверение  за  настоящ  адрес. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 



 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 Е О Н  за поземлен  имот с  идентификатор 68535.15.3  в землището на 

с.Средорек, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 73,84 лв., 

предлага  148,00 лв. 

 Третото  предложение е от  С М Д с вх. №  120 / 29.10.2020  г. подадено  в   

15,25 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 С М Д за поземлен  имот с  идентификатор 68535.15.3  в землището на 

с.Средорек, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 73,84 лв.,  

предлага  202,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 68535.15.3, находящ се в местността “Драголевско  присое ”, 

землището на с.Средорек, общ. Трекляно, с площ  18,461 дка , начин на трайно 

ползване-  нива,  категория на земята - десета,  

 С М Д с   общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  202,00 лв.за една  година. 

 На второ място комисията класира Е О  Н с  общ  брой  точки  10,73 и  

предложена  наемна  цена за  имота  в  размер  на 148,00 лв.  за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 68535.2.97  в землището на с.Средорек, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 12,03 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  Л С Д  с вх. № 43 / 28.10.2020  г. подадено  в   09,21 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

  Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 Л С Д  за поземлен  имот с  идентификатор 68535.2.97 в землището на 

с.Средорек, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 12,03 лв. , 

предлага  15,00 лв. 

  Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 68535.2.97, находящ се в местността “Тършевина”, землището на 

с.Средорек, общ. Трекляно, с площ  1,719 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - седма,  



  Л С Д  с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  15,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 68535.16.41  в землището на с.Средорек, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 52,72 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложение е от  Л С Д  с вх. № 52 / 28.10.2020  г. подадено  в   09,30 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

  Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

  Л С Д  за поземлен  имот с  идентификатор 68535.16.41 в землището на 

с.Средорек, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 52,72 лв. , 

предлага  55,00 лв. 

  Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 68535.16.41, находящ се в местността “Средорек”, землището на 

с.Средорек, общ. Трекляно, с площ  5,858 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - пета,  

 Л С Д    с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  55,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 07126.2.24  в землището на с.Бъзовица, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 182,74 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  С М Д  с вх. № 41 / 28.10.2020  г. подадено  в   09,19 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

  Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

  С М Д  за поземлен  имот с  идентификатор 07126.2.24 в землището на 

с.Бъзовица, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 182,74 лв. , 

предлага  185,00 лв. 

  Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 07126.2.24, находящ се в местността “Реката”, землището на 

с.Бъзовица, общ. Трекляно, с площ  20,304 дка , начин на трайно ползване-  

изоставена  орна  земя,  категория на земята - пета,  



  С М Д  с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  185,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 07126.2.41  в землището на с.Бъзовица, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 79,72 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  С М Д  с вх. № 42 / 28.10.2020  г. подадено  в   09,20 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 С М Д  за поземлен  имот с  идентификатор 07126.2.41 в землището на 

с.Бъзовица, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 79,72 лв. , 

предлага  82,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 07126.2.41, находящ се в местността “Реката”, землището на 

с.Бъзовица, общ. Трекляно, с площ  8,858 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - пета,  

 С М Д  с общ  брой  точки  11 и  предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  82,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 81325.2.12  в землището на с.Чешлянци, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 435,47 лв.  за  една    

година 

 Постъпили  са  четири  броя предложения. Комисията  пристъпи  към  отваряне  

на  пликовете  с  предложенията  по  реда  на  тяхното  подаване. 

 Първото предложение  е от  Л С Д  с вх. № 61 / 28.10.2020  г. подадено  в   09,39 

часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 Л С Д  за поземлен  имот с  идентификатор 81325.2.12  в землището на 

с.Чешлянци, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 435,47 лв. , 

предлага  440,00 лв. 

 Второто  предложение е от  Е О Н с вх. №  104 / 29.10.2020  г. подадено  в   

13,50 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  



предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия ,методика за  оценка   на  

предложенията и заверено  копие  от  удостоверение  за  настоящ  адрес. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

Е  О  Н  за поземлен  имот с  идентификатор 81325.2.12  в землището на 

с.Чешлянци, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 435,47 лв., 

предлага  870,94 лв. 

Третото  предложение е от  Г И  Т с вх. №  87 / 29.10.2020  г. подадено  в   14,05 

часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия ,методика за  оценка   на  

предложенията и заверено  копие  от  удостоверение  за  настоящ  адрес. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

  Г И  Т за поземлен  имот с  идентификатор 81325.2.12  в землището на 

с.Чешлянци, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 435,47 лв., 

предлага  532,24 лв. 

 Четвъртото  предложение е от  С М Д с вх. №  117 / 29.10.2020  г. подадено  в   

15,21 часа. 

  Плика е редовен от външна страна. Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

  Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

  С М Д за поземлен  имот с  идентификатор 81325.2.12  в землището на 

с.Чешлянци, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 435,47 лв.,  

предлага  562,00 лв. 

  Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 81325.2.12, находящ се в местността “Барата ”, землището на 

с.Чешлянци, общ. Трекляно, с площ  48,385 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - пета,  

  Е О Н с    общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  870,94 лв.за една  година. 

 На второ място комисията класира С М Д с  общ  брой  точки  10,65 и 

предложена  наемна  цена за  имота  в  размер  на 562,00 лв.  за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 22650.6.101  в землището на с Долно 

Кобиле, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 164,84 лв.  за  

една    година 



 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  „А“ ЕООД  с вх. № 88 / 29.10.2020  г. подадено  в   11,32 

часа. 

  Плика е редовен от външна страна. Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, заверено актуално състояние от търговския регистър, скица на  имота, 

конкурсни   условия и методика за  оценка   на  предложенията. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

  Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 от  „А“ ЕООД  за поземлен  имот с  идентификатор 22650.6.101 в землището на 

с. Долно Кобиле, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 164,84 лв. , 

предлага  175,00 лв. 

  Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 22650.6.101, находящ се в местността “Навой”, землището на          

с. Долно Кобиле, общ. Трекляно, с площ  41,209 дка , начин на трайно ползване-  

нива,  категория на земята - десета,  

 от  „А“ ЕООД  с общ  брой  точки  11 и  предложена   наемна  цена  за  имота 

в  размер на  175,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 22650.2.16  в землището на с Долно 

Кобиле, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 18,06 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  С М  Д  с вх. № 36 / 28.10.2020  г. подадено  в   09,14 часа.  

 Плика е редовен от външна страна. Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 С М  Д  за поземлен  имот с  идентификатор 22650.2.16 в землището на с. Долно 

Кобиле, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 18,06 лв. , предлага  

20,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 22650.2.16, находящ се в местността “Равнище”, землището на          

с. Долно Кобиле, общ. Трекляно, с площ  4,516 дка , начин на трайно ползване-  

нива,  категория на земята - десета,  

 С М  Д  с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  20,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 22650.6.16  в землището на с Долно 

Кобиле, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 2063,39 лв.  за  

една    година 



 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  Р М И  с вх. № 77 / 29.10.2020  г. подадено  в   10,17 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия ,методика за  оценка   на  

предложенията и заверено  копие  от  удостоверение  за  настоящ  адрес. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

Р М И  за поземлен  имот с  идентификатор 22650.6.16 в землището на с. Долно 

Кобиле, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 2063,39 лв. , предлага  

2070,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 22650.6.16, находящ се в местността “Навой”, землището на          с. 

Долно Кобиле, общ. Трекляно, с площ  515,847 дка , начин на трайно ползване-  

нива,  категория на земята - десета,  

Р М И  с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  размер 

на  2070,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 22650.7.11  в землището на с Долно 

Кобиле, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 312,65 лв.  за  

една    година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  С М  Д  с вх. № 38 / 28.10.2020  г. подадено  в   09,16 часа. 

  Плика е редовен от външна страна. Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 С М  Д  за поземлен  имот с  идентификатор 22650.7.11 в землището на с. Долно 

Кобиле, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 312,65 лв. , предлага  

315,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 22650.7.11, находящ се в местността “Киселичка  река”, землището 

на  с. Долно Кобиле, общ. Трекляно, с площ  62,530 дка , начин на трайно 

ползване-  нива,  категория на земята - осма,  

  С М  Д  с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  315,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 22650.7.17  в землището на с Долно 

Кобиле, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 218,03 лв.  за  

една    година 



 Постъпило  е  едно предложении. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  С М  Д  с вх. № 40 / 28.10.2020  г. подадено  в   09,18 часа. 

 Плика е редовен от външна страна. Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 С М  Д   за поземлен  имот с  идентификатор 22650.7.17 в землището на с. Долно 

Кобиле, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 218,03 лв. , предлага  

221,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 22650.7.17, находящ се в местността “Киселичка  река”, землището 

на  с. Долно Кобиле, общ. Трекляно, с площ  43,606 дка , начин на трайно 

ползване-  нива,  категория на земята - осма,  

 С М  Д  с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  221,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 22650.7.12  в землището на с Долно 

Кобиле, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 188,19 лв.  за  

една    година 

  Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

  Предложението е от  С М  Д  с вх. № 38 / 28.10.2020  г. подадено  в   09,17 

часа. 

  Плика е редовен от външна страна. Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

  Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

  С М  Д  имов  за поземлен  имот с  идентификатор 22650.7.12 в землището на с. 

Долно Кобиле, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 188,19 лв. , 

предлага  195,00 лв. 

  Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 22650.7.12, находящ се в местността “Киселичка  река”, землището 

на  с. Долно Кобиле, общ. Трекляно, с площ  37,637 дка , начин на трайно 

ползване-  нива,  категория на земята - осма,  

  С М  Д  с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  195,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 22650.6.20  в землището на с Долно 

Кобиле, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 111,54 лв.  за  

една    година 



 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  С М  Д  с вх. № 37 / 28.10.2020  г. подадено  в   09,15 часа. 

  Плика е редовен от външна страна. Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 С М  Д    за поземлен  имот с  идентификатор 22650.6.20 в землището на с. Долно 

Кобиле, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 111,54 лв. , предлага  

115,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 22650.6.20, находящ се в местността “Навой”, землището на  с. 

Долно Кобиле, общ. Трекляно, с площ  27,885 дка , начин на трайно ползване-  

нива,  категория на земята - десета,  

С М  Д  с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  115,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 22650.1.38  в землището на с Долно 

Кобиле, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 168,20 лв.  за  

една    година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  С М  Д  ов  с вх. № 35 / 28.10.2020  г. подадено  в   09,13 

часа. 

  Плика е редовен от външна страна. Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 С М  Д  за поземлен  имот с  идентификатор 22650.1.38 в землището на с. Долно 

Кобиле, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 168,20 лв. , предлага  

172,00 лв. 

  Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 22650.1.38, находящ се в местността “Павлов  камък”, землището 

на  с. Долно Кобиле, общ. Трекляно, с площ  42,051 дка , начин на трайно 

ползване-  нива,  категория на земята - десета,  

 С М  Д  с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  172,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 16804.6.2  в землището на с. Горно 

Кобиле, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 65,09 лв.  за  една    

година 



 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  „А“ ЕООД ,  с вх. № 90 / 29.10.2020  г. подадено  в   11,34 

часа. 

  Плика е редовен от външна страна. Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, заверено актуално състояние от търговския регистър, скица на  имота, 

конкурсни   условия и методика за  оценка   на  предложенията. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

  Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 „А“ ЕООД за поземлен  имот с  идентификатор 16804.6.2 в землището на с. 

Долно Кобиле, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 65,09 лв. , 

предлага  70,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 16804.6.2, находящ се в местността “Конопище”, землището на          

с. Горно Кобиле, общ. Трекляно, с площ  7,232 дка , начин на трайно ползване-  

нива,  категория на земята - пета,  

 „А“ ЕООД с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  70,00 лв.за една  година. 

 

- Поземлен  имот с  идентификатор 16804.6.10  в землището на с. Горно 

Кобиле, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 103,82 лв.  за  

една    година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е „А“ ЕООД,  с вх. № 91 / 29.10.2020  г. подадено  в   11,36 

часа. 

  Плика е редовен от външна страна. Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  предла 

ганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, заверено актуално състояние от търговския регистър, скица на  имота, 

конкурсни   условия и методика за  оценка   на  предложенията. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

  Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 „А“ ЕООД за поземлен  имот с  идентификатор 16804.6.10 в землището на с. 

Долно Кобиле, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 103,82 лв. , 

предлага  110,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 16804.6.10, находящ се в местността “Конопище”, землището на          

с. Горно Кобиле, общ. Трекляно, с площ  11,535 дка , начин на трайно ползване-  

нива,  категория на земята - пета,  

 „А“ ЕООД с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  110,00 лв.за една  година. 

 



 - Поземлен  имот с  идентификатор 16804.8.25  в землището на с. Горно 

Кобиле, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 165,56 лв.  за  

една    година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от   „А“ ЕООД,  с вх. № 92 / 29.10.2020  г. подадено  в   11,37 

часа. 

  Плика е редовен от външна страна. Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, заверено актуално състояние от търговския регистър, скица на  имота, 

конкурсни   условия и методика за  оценка   на  предложенията. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

  „А“ ЕООД за поземлен  имот с  идентификатор 16804.8.25 в землището на с. 

Долно Кобиле, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 165,56 лв. , 

предлага  170,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 16804.8.25, находящ се в местността “Рупа”, землището на          с. 

Горно Кобиле, общ. Трекляно, с площ  18,395 дка , начин на трайно ползване-  

нива,  категория на земята - пета,  

„А“ ЕООД с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  170,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 47929.1.42  в землището на с.Метохия, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 43,88 лв.  за  една    

година – няма  постъпили  предложения. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 56887.12.9  в землището на с.Побит  

камък, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 66,56 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  Л С Д  с вх. № 57 / 28.10.2020  г. подадено  в   09,35 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

  Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

  Л С Д  за поземлен  имот с  идентификатор 56887.12.9 в землището на с.Побит  

камък, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 66,56 лв. , предлага  

68,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 56887.12.9, находящ се в местността “Царица”, землището на 



с.Побит  камък, общ. Трекляно, с площ  16,640 дка , начин на трайно ползване-  

нива,  категория на земята - девета,  

 Л С Д  с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  размер 

на  68,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 56887.12.20  в землището на с.Побит  

камък, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 189,50 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложение е от  Л С Д  с вх. № 56 / 28.10.2020  г. подадено  в   09,34 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 Л С Д  Димова  за поземлен  имот с  идентификатор 56887.12.20 в землището на 

с.Побит  камък, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 189,50 лв. , 

предлага  195,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 56887.12.20, находящ се в местността “Царица”, землището на 

с.Побит  камък, общ. Трекляно, с площ  47,375 дка , начин на трайно ползване-  

изоставена  орна  земя,  категория на земята - девета,  

 Л С Д  с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  размер 

на  195,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 56887.16.131  в землището на с.Побит  

камък, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от  6,57 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  Л С Д  с вх. № 55 / 28.10.2020  г. подадено  в   09,33 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

  Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 Л С Д  за поземлен  имот с  идентификатор 56887.16.131 в землището на с.Побит  

камък, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 6,57 лв. , предлага  8,00 

лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 56887.16.131, находящ се в местността “Кория”, землището на 



с.Побит  камък, общ. Трекляно, с площ  1,314 дка , начин на трайно ползване-  

нива,  категория на земята - осма,  

 Л С Д  с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  размер 

на  8,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 36960.2.124  в землището на с. Киселица, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 75,14 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  „А“ ЕООД ,  с вх. № 89 / 29.10.2020  г. подадено  в   11,33 

часа. 

  Плика е редовен от външна страна. Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, заверено актуално състояние от търговския регистър, скица на  имота, 

конкурсни   условия и методика за  оценка   на  предложенията. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 „А“ ЕООД за поземлен  имот с  идентификатор 36960.2.124 в землището на с. 

Киселица, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 75,14 лв. , предлага  

80,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 36960.2.124, находящ се в местността “Смака”, землището на          

с. Киселица, общ. Трекляно, с площ  18,784 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - девета,  

 „А“ ЕООД с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  80,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 36960.3.170  в землището на с. Киселица, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 60,03 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  „А“ ЕООД,  с вх. № 94 / 29.10.2020  г. подадено  в   11,39 

часа. 

  Плика е редовен от външна страна. Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, заверено актуално състояние от търговския регистър, скица на  имота, 

конкурсни   условия и методика за  оценка   на  предложенията. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

  Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 „А“ ЕООД за поземлен  имот с  идентификатор 36960.3.170 в землището на с. 

Киселица, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 60,03 лв. , предлага  

70,00 лв. 



 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 36960.3.170, находящ се в местността “Рамнище”, землището на          

с. Киселица, общ. Трекляно, с площ  15,008 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - девета,  

 „А“ ЕООД с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  70,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 36960.3.171  в землището на с. Киселица, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 342,54 лв.  за  една    

година 

Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  с  

предложението . 

 Предложението е от  „А“ ЕООД с вх. № 93 / 29.10.2020  г. подадено  в   11,38 

часа. 

  Плика е редовен от външна страна. Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, заверено актуално състояние от търговския регистър, скица на  имота, 

конкурсни   условия и методика за  оценка   на  предложенията. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 „А“ ЕООД за поземлен  имот с  идентификатор 36960.3.171 в землището на с. 

Киселица, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 342,54 лв. , 

предлага  350,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 36960.3.171, находящ се в местността “Кодин  рид”, землището на          

с. Киселица, общ. Трекляно, с площ  85,635 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - девета,  

 „А“ ЕООД с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  350,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 36960.5.214  в землището на с. Киселица, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 901,86 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  Д М А,  с вх. № 79 / 29.10.2020  г. подадено  в   10,19 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия ,методика за  оценка   на  

предложенията и заверено  копие  от  удостоверение  за  настоящ  адрес. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 Д М А за поземлен  имот с  идентификатор 36960.5.214 в землището на с. 

Киселица, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 901,86 лв. , 

предлага  950,00 лв. 



 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 36960.5.214, находящ се в местността “Разкръсие”, землището на          

с. Киселица, общ. Трекляно, с площ  180,372 дка , начин на трайно ползване-  

нива,  категория на земята - осма,  

 Д М А с общ  брой  точки  11 и  предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  950,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 36960.7.10  в землището на с. Киселица, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 89,56 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  Р А С,  с вх. № 66 / 28.10.2020  г. подадено  в   11,01 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия ,методика за  оценка   на  

предложенията и заверено  копие  от  удостоверение  за  настоящ  адрес. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 Р А С за поземлен  имот с  идентификатор 36960.7.10 в землището на с. 

Киселица, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 89,56 лв. , предлага  

95,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 36960.7.10, находящ се в местността “Мах.Буцалевска”, землището 

на   с. Киселица, общ. Трекляно, с площ  17,915 дка , начин на трайно ползване-  

нива,  категория на земята - осма,  

 Р А С с  общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  размер 

на  95,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 36960.7.201  в землището на с. Киселица, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 1038,52 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  Р М И,  с вх. № 76 / 29.10.2020  г. подадено  в   10,16 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия ,методика за  оценка   на  

предложенията и заверено  копие  от  удостоверение  за  настоящ  адрес. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

  Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

  Р М И ,  за поземлен  имот с  идентификатор 36960.7.201 в землището на с. 

Киселица, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 1038,52 лв. , 

предлага  1050,00 лв. 



 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 36960.7.201, находящ се в местността “Огоретине”, землището на          

с. Киселица, общ. Трекляно, с площ  259,631 дка , начин на трайно ползване-  

нива,  категория на земята - девета,  

 Р М И с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  размер 

на  1050,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 36960.7.210  в землището на с. Киселица, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 207,59 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  Д М А,  с вх. № 81 / 29.10.2020  г. подадено  в   10,21 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия ,методика за  оценка   на  

предложенията и заверено  копие  от  удостоверение  за  настоящ  адрес. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

  Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 Д М А за поземлен  имот с  идентификатор 36960.7.210 в землището на с. 

Киселица, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 207,59 лв. , 

предлага  220,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 36960.7.210, находящ се в местността “Раскръсие”, землището на          

с. Киселица, общ. Трекляно, с площ  41,517 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - осма,  

 Д М А рсова с общ  брой  точки  11 и  предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  220,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 36960.7.217  в землището на с. Киселица, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 2145,92 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . Д М А Методиева  Арсова,  с вх. № 80 / 29.10.2020  г. подадено  в   

10,20 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия ,методика за  оценка   на  

предложенията и заверено  копие  от  удостоверение  за  настоящ  адрес. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

  Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 Д М А за поземлен  имот с  идентификатор 36960.7.217 в землището на с. 

Киселица, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 2145,92 лв. , 

предлага  2200,00 лв. 



 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 36960.7.21170, находящ се в местността “Падина”, землището на          

с. Киселица, общ. Трекляно, с площ  429,183 дка , начин на трайно ползване-  

нива,  категория на земята - осма,  

 Д М А с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  размер 

на  2200,00 лв.за една  година. 

 

  - Поземлен  имот с  идентификатор 36960.7.16  в землището на с. Киселица, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 63,93 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  Р А  С,  с вх. № 65 / 28.10.2020  г. подадено  в   11,00 часа. 

Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия ,методика за  оценка   на  

предложенията и заверено  копие  от  удостоверение  за  настоящ  адрес. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника.  

 Р А  С за поземлен  имот с  идентификатор 36960.7.16 в землището на с. 

Киселица, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 63,93 лв. , предлага  

65,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 36960.7.16, находящ се в местността “Мах.Буцалевска”, землището 

на   с. Киселица, общ. Трекляно, с площ  12,785 дка , начин на трайно ползване-  

нива,  категория на земята - осма,  

 Р А  С с  общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  65,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 36960.7.222  в землището на с. Киселица, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 737,59 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  Д М А,  с вх. № 78 / 29.10.2020  г. подадено  в   10,18 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия ,методика за  оценка   на  

предложенията и заверено  копие  от  удостоверение  за  настоящ  адрес. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 Д М А за поземлен  имот с  идентификатор 36960.7.222 в землището на с. 

Киселица, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 737,59 лв. , 

предлага  800,00 лв. 



 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 36960.7.222, находящ се в местността “Огоретине”, землището на          

с. Киселица, общ. Трекляно, с площ  147,517 дка , начин на трайно ползване-  

нива,  категория на земята - осма,  

 Д М А Арсова с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  800,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 75232.2.4  в землището на с.Уши, община  

Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 74,59 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  Е О Н с вх. №  105 / 29.10.2020  г. подадено  в   

13,51 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия ,методика за  оценка   на  

предложенията и заверено  копие  от  удостоверение  за  настоящ  адрес. 

Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

Е О Н за поземлен  имот с  идентификатор 75232.2.4  в землището на с.Уши, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 74,59 лв. , предлага  149,18 лв. 

Второто  предложение е от  С П С  с вх. №  114 / 29.10.2020  г. подадено  в   

14,16 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия ,методика за  оценка   на  

предложенията и заверено  копие  от  удостоверение  за  настоящ  адрес. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 С П С  за поземлен  имот с  75232.2.4  в землището на с.Уши,, община  

Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 74,59 лв. , предлага  240,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 75232.2.4, находящ се в местността “Славчето ”, землището на 

с.Уши, общ. Трекляно, с площ  18,647 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - десета,  

 С П С  с   общ  брой  точки  11 и  предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на 240,00 лв.за една  година. 

 На второ място комисията класира Е О Н с  общ  брой  точки  10,66 и 

предложена  наемна  цена за  имота  в  размер  на 149,18 лв.  за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 75232.2.7  в землището на с. Уши, община  

Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 166,23 лв.  за  една    година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  С П С  с вх. № 111 / 29.10.2020  г. подадено  в   14,13 часа. 



  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 С П С  Стоичков  за поземлен  имот с  идентификатор 75232.2.7  в землището 

на с. Уши, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 166,23 лв. , 

предлага  170,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 75232.2.7, находящ се в местността “Славчето”, землището на 

с.Уши, общ. Трекляно, с площ  33,246 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - осма,  

 С П С  с  общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  170,00 лв. за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 75232.2.18  в землището на с. Уши, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 91,67 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  С П С  с вх. № 109 / 29.10.2020  г. подадено  в   14,11 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 С П С  за поземлен  имот с  идентификатор 75232.2.18  в землището на с. Уши, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 91,67 лв. , предлага  92,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 75232.2.18, находящ се в местността “Славчето”, землището на 

с.Уши, общ. Трекляно, с площ  18,334 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - осма,  

 С П С  с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  размер 

на  92,00 лв. за една  година. 

 

   - Поземлен  имот с  идентификатор 75232.2.24  в землището на с. Уши, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 108,20 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложени. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  с  

предложението . 

 Предложението е от  С П С  с вх. № 110 / 29.10.2020  г. подадено  в   14,12 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  



предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 С П С  за поземлен  имот с  идентификатор 75232.2.24  в землището на с. Уши, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 108,20 лв. , предлага  110,00 

лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 75232.2.24, находящ се в местността “Славчето”, землището на 

с.Уши, общ. Трекляно, с площ  21,639 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - осма,  

 С П С  с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  размер 

на  110,00 лв. за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 75232.2.29  в землището на с. Уши, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 147,74 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложение е от  С П С  с вх. № 113 / 29.10.2020  г. подадено  в   14,15 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 С П С  за поземлен  имот с  идентификатор 75232.2.29  в землището на с. Уши, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 147,74 лв. , предлага  150,00 

лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 75232.2.29, находящ се в местността “Славчето”, землището на 

с.Уши, общ. Трекляно, с площ  29,547 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - осма,  

 С П С  с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  размер 

на  150,00 лв. за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 75232.2.30  в землището на с. Уши, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 131,10 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложение е от  С П С  с вх. № 112 / 29.10.2020  г. подадено  в   14,14 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 



проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

С П С    за поземлен  имот с  идентификатор 75232.2.30  в землището на с. Уши, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 131,10 лв. , предлага  132,00 

лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 75232.2.30, находящ се в местността “Славчето”, землището на 

с.Уши, общ. Трекляно, с площ  26,220 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - осма,  

 С П С  оичков с  общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота 

в  размер на  132,00 лв. за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 75232.6.164  в землището на с. Уши, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 447,92 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложении. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложение е от  С П С  с вх. № 108 / 29.10.2020  г. подадено  в   14,10 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 С П С  за поземлен  имот с  идентификатор 75232.6.164  в землището на с. Уши, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 447,92 лв. , предлага  450,00 

лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 75232.6.164, находящ се в местността “Трелище”, землището на 

с.Уши, общ. Трекляно, с площ  89,583 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - осма,  

 С П С  с общ  брой  точки  11 и  предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  450,00 лв. за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 16554.1.143  в землището на с.Горни 

Коритен, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 496,22 лв.  за  

една    година – няма  постъпили  предложения. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 16554.2.78  в землището на с. Горни 

Коритен, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 98,72 лв.  за  

една    година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложение е от  З М Й  с вх. № 72 / 28.10.2020  г. подадено  в   12,15 часа. 



  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 З М Й за поземлен  имот с  идентификатор 16554.2.78  в землището на с. 

Горни Коритен, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 98,72 лв. , 

предлага  131,21 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 16554.2.78, находящ се в местността “Брего”, землището на 

с.Горни  Коритен, общ. Трекляно, с площ  10,969 дка , начин на трайно ползване-  

нива,  категория на земята - пета,  

  З М Й с  общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  131,21 лв. за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 16554.8.150  в землището на с.Горни 

Коритен, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 77,54 лв.  за  

една    година – няма  постъпили  предложения. 

 

   - Поземлен  имот с  идентификатор 16554.9.14  в землището на с.Горни  

Коритен, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 249,02 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  З М Й с вх. №  70 / 28.10.2020  г. подадено  в   12,13 

часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

  З М Й за поземлен  имот с  идентификатор 16554.9.14  в землището на с.Горни 

Коритен, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 249,02 лв. , предлага  

593,21 лв. 

 Второто  предложение е от  И А В  с вх. №  86 / 29.10.2020  г. подадено  в   11,03 

часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. Липсват  заверено  копие  на  лична  карта и   заверено  копие  на  карта  

за  земеделски  стопанин 



  Представените документи  не  отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  

не  се  допуска  за  участие  в  конкурса. 

  Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 16554.9.14, находящ се в местността “Чавранче ”, землището на 

с.Горни  Коритен, общ. Трекляно, с площ  62,255 дка , начин на трайно ползване-  

нива,  категория на земята - десета,  

З М Й с общ  брой  точки  11 и  предложена   наемна  цена  за  имота в  размер 

на 593,21 лв.за една  година. 

 

 

  - Поземлен  имот с  идентификатор 16554.10.2  в землището на с.Горни  

Коритен, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 178,92 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  З М Й с вх. №  71 / 28.10.2020  г. подадено  в   12,14 

часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 З М Й за поземлен  имот с  идентификатор 16554.10.2  в землището на с.Горни 

Коритен, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 178,92 лв. , предлага  

510,22 лв. 

 Второто  предложение е от  И А В  с вх. №  85 / 29.10.2020  г. подадено  в   11,01 

часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. Липсват  заверено  копие  на  лична  карта и   заверено  копие  на  карта  

за  земеделски  стопанин 

 Представените документи  не  отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  не  

се  допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 16554.10.2, находящ се в местността “Чавранче ”, землището на 

с.Горни  Коритен, общ. Трекляно, с площ  44,731 дка , начин на трайно ползване-  

нива,  категория на земята - десета,  

 З М Й с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  размер 

на 510,22 лв.за една  година. 

 

   - Поземлен  имот с  идентификатор 22410.14.23  в землището на с. Долни 

Коритен, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 151,17 лв.  за  

една    година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложение е от  З М Й с вх. № 73 / 28.10.2020  г. подадено  в   12,16 часа. 



  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

  Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 З М Й за поземлен  имот с  идентификатор 22410.14.23  в землището на с. 

Долни Коритен, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 151,17 лв. , 

предлага  231,21 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 22410.14.23, находящ се в местността “Бодино  поле”, землището 

на с.Долни Коритен, общ. Трекляно, с площ  21,596 дка , начин на трайно 

ползване-  нива,  категория на земята - седма,  

 З М Й с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  размер 

на  231,21 лв. за една  година. 

 

   - Поземлен  имот с  идентификатор 22410.14.76  в землището на с. Долни 

Коритен, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 166,40 лв.  за  

една    година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  З М Й с вх. № 74 / 28.10.2020  г. подадено  в   12,17 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

  Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 З М Й за поземлен  имот с  идентификатор 22410.14.76  в землището на с. 

Долни Коритен, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 166,40 лв. , 

предлага  250,20 лв. 

Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 22410.14.76, находящ се в местността “Бодино  поле”, землището 

на с.Долни Коритен, общ. Трекляно, с площ  23,771 дка , начин на трайно 

ползване-  овощна  градина,  категория на земята - седма,  

 З М Й с общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  размер 

на  250,20 лв. за една  година. 

 

  - Поземлен  имот с  идентификатор 22410.25.1  в землището на с. Долни 

Коритен, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 59,62 лв.  за  

една    година 

Постъпило  е  едно предложени. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  с  

предложението . 

Предложение е от  И А В с вх. № 84 / 29.10.2020  г. подадено  в   11,0 часа. 



 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. Липсват  заверено  копие  на  лична  карта и   заверено  копие  на  карта  

за  земеделски  стопанин 

 Представените документи  не  отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  не  

се  допуска  за  участие  в  конкурса. 

 

 

  - Поземлен  имот с  идентификатор 06392.1.12  в землището на с. Брест, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 489,06 лв.  за  една    

година 

Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  с  

предложението . 

 Предложение е от  И А В с вх. № 83 / 29.10.2020  г. подадено  в   10,59 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. Липсват  заверено  копие  на  лична  карта и   заверено  копие  на  карта  

за  земеделски  стопанин 

  Представените документи  не  отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  

не  се  допуска  за  участие  в  конкурса. 

 

  - Поземлен  имот с  идентификатор 06392.2.51  в землището на с. Брест, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 153,14лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложени. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  с  

предложението . 

Предложение е от  О Д Т  с вх. № 75 / 28.10.2020  г. подадено  в   14,33 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 О  Д  Т  за поземлен  имот с  идентификатор 06392.2.51  в землището на с. 

Брест, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 153,14 лв. , предлага  

171,00 лв. 

Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 06392.2.51, находящ се в местността “Върбето”, землището на 

с.Брест, общ. Трекляно, с площ  17,015 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - пета,  

 О  Д  Т с   общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  171,00 лв.за една  година. 

 

  - Поземлен  имот с  идентификатор 06392.9.8  в землището на с. Брест, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 87,11лв.  за  една    година 



Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  с  

предложението . 

 Предложение е от  И  Н Г  с вх. № 106 / 29.10.2020  г. подадено  в   13,53 часа. 

  Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

 Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 И  Н Г  за поземлен  имот с  идентификатор 06392.9.8  в землището на с. Брест, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 87,11 лв. , предлага  250,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 06392.9.8, находящ се в местността “Падински  ливади”, 

землището на с.Брест, общ. Трекляно, с площ  21,778 дка , начин на трайно 

ползване-  нива,  категория на земята - десета,  

 И  Н Г  с    общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  250,00 лв. за една  година. 

 

  - Поземлен  имот с  идентификатор 06392.11.2  в землището на с. Брест, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 268,74лв.  за  една    

година 

Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  с  

предложението . 

Предложение е от  И  Н Г  с вх. № 107 / 29.10.2020  г. подадено  в   13,54 часа. 

 Плика е редовен от външна страна .Съдържа  попълнени заявление за участие  в  

конкурса ;  пет  броя   декларации;  запечатан плик с ценово предложение  с  

предлаганата цена, квитанции  за  платен  депозит  и  конкурсни  документи , договор – 

проект, заверено  копие  на  лична  карта, заверено  копие  на  карта  за  земеделски  

стопанин, скица на  имота, конкурсни   условия и методика за  оценка   на  

предложенията. 

Представените документи отговарят на конкурсните  условия и  кандидата  се  

допуска  за  участие  в  конкурса. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика  с  ценовото  предложение  на  

участника  .  

 И  Н Г  за поземлен  имот с  идентификатор 06392.11.2  в землището на с. Брест, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 268,74 лв. , предлага  300,00 

лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 06392.11.2, находящ се в местността “Широки  рид”, землището на 

с.Брест, общ. Трекляно, с площ  67,184 дка , начин на трайно ползване-  нива,  

категория на земята - десета,  

 И  Н Г  с   общ  брой  точки  11 и предложена   наемна  цена  за  имота в  

размер на  300,00 лв. за една  година. 

 

 След разглеждане на всички подадени документи на кандидатите за отдаване под 

наем на „ниви“ , „овощни  градини „  и  „изоставена  орна  земя „ , бяха обявени   

резултатите  за  спечелилите   конкурса  кандидати , класирани  на  първо  място. 

 

Председателя на комисията закри конкурса  в 13.00 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  30.10.2020 г. публичен  конкурс   с  тайно  наддаване  на  имоти  

общинска  собственост. 

 

 

 

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра. 

 

Комисия: 

 

 

 

Председател:.........../ п /................. 

 

 

1................/ п /............................. 

 

 

2.............../ п /.............................. 

 

 

3............../ п /.................................. 

 

 

4.............../ п /.................................. 

 


