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                           ОДОБРИЛ :     / п /     

 

                                  РАДКО  ПЕТРУНОВ 

                                                               КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ТРЕКЛЯНО     
 
 

П Р О Т О К О Л 
 
 

 На 06.01.2021 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. Славянка  Иванова –   счетоводител               

                                                      3. Силвия  Илиева  - човешки ресурси и ГРАО               

      

  Назначена със Заповед № РД 01- 05 - 35 / 06.01.2021 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: Трекляно, Метохия, Уши, 

Горни  Коритен ,Долни  Коритен и  Брест, както  следва:  

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 73047.4.20 находящ се в местността “ 

СЛАТИНА”, землището на с. Трекляно, общ. Трекляно, с площ  15,467 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 139,20 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 73047.4.29 находящ се в местността “ 

СЛАТИНА”, землището на с. Трекляно, общ. Трекляно, с площ  5,006 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 45,05 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 73047.4.38 находящ се в местността “ 

СЛАТИНА”, землището на с. Трекляно, общ. Трекляно, с площ  1,512 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 13,61 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 73047.4.48 находящ се в местността “ 

СЛАТИНА”, землището на с. Трекляно, общ. Трекляно, с площ  30,620 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  275,58 лв.  

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 73047.7.8 находящ се в местността “ 

ОГРАНЯ”, землището на с. Трекляно, общ. Трекляно, с площ  1,190 дка , начин на 
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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 10,71 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 73047.7.18 находящ се в местността “ 

ОГРАНЯ”, землището на с. Трекляно, общ. Трекляно, с площ  1,190 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 10,71 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 73047.7.19 находящ се в местността “ 

ОГРАНЯ”, землището на с. Трекляно, общ. Трекляно, с площ  1,189 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 10,70 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 73047.12.3 находящ се в местността “ 

ВОДЕНИЧИЩЕ ”, землището на с. Трекляно, общ. Трекляно, с площ  36,041 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 324,37 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 73047.13.24 находящ се в местността   “ 

ОГРАНЯ”, землището на с. Трекляно, общ. Трекляно, с площ  16,865 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 151,76 лв. 

 

            - Поземлен  имот с  идентификатор 73047.13.130 находящ се в местността “ 

ПРИ  КЪЩИ”, землището на с. Трекляно, 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 58,20 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 73047.20.15 находящ се в местността “ ПОД  

ГРОБИЩАТА ”, землището на с. Трекляно, общ. Трекляно, с площ  0,853 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 7,68 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 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 75232.2.25 находящ се в местността 

“СЛАВЧЕТО”, землището на с. Уши, общ. Трекляно, с площ 11,949 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  59,75 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 , 
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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 16554.8.150 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 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.  

 

  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 06.01.2021 г.  за отдаване под наем на на  земеделски  

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

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

 
  На 06.01.2021 г.  г. в 10.00 ч. търга бе открит от председателя на комисията, 

който прочете Заповед  РД 01-05- 35 / 06.01.2021 г. за провеждане на публичен  конкурс  

с  тайно  наддаване. 

  В залата присъства   Стойчо  Стоичков .  

  

  Комисията започна с отварянето на постъпилите в срок пликове на кандидатите 

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

Метохия,  Уши, Горни  Коритен ,Долни  Коритен и  Брест,  по  реда  на  входящите   

номера , както  следва: 

 

- Поземлен  имот с  идентификатор 73047.4.20  в землището на с.Трекляно, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 139,20 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  АТА  с вх. № 4 / 04.01.2021  г. подадено  в   13,08 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 73047.4.20 в землището на 

с.Трекляно, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 139,20 лв. , 

предлага  140,00 лв. 
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Комисията  обяви  за спечелил конкурса за  поземлен  имот с  идентификатор 

73047.4.20, находящ се в местността “ Слатина ”, землището на с. Трекляно,     

общ. Трекляно, с площ 15,467 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  140,00 лв.за една  година. 

 

 - Поземлен  имот с  идентификатор 73047.4.29  в землището на с. Трекляно, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 45,05 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението.  

Предложението е от  А Т А  с вх. № 6 / 04.01.2021  г. подадено  в   13,11 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 ,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 73047.4.29 в землището на 

с.Трекляно, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 45,06 лв. , 

предлага  46,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 73047.4.29, находящ се в местността “Слатина ”, землището на 

с.Трекляно, общ. Трекляно, с площ  5,006 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  46,00 лв.за една  година. 

 

- Поземлен  имот с  идентификатор 73047.4.38  в землището на с. Трекляно, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 13,61 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението.  

Предложението е от  А Т А  с вх. № 7 / 04.01.2021  г. подадено  в   13,12 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 ,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 73047.4.38 в землището на 

с.Трекляно, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 13,61 лв. , 

предлага  14,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 73047.4.38, находящ се в местността “Слатина ”, землището на 



5 
 

с.Трекляно, общ. Трекляно, с площ  1,512 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  14,00 лв.за една  година. 

 

- Поземлен  имот с  идентификатор 73047.4.48  в землището на с. Трекляно, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 275,58 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението.  

Предложението е от  А Т А  с вх. № 8 / 04.01.2021  г. подадено  в   13,13 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 ,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  .  

 Асен  Тодоров  Асенов   за поземлен  имот с  идентификатор 73047.4.48 в 

землището на с.Трекляно, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 

275,58 лв. , предлага  276,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 73047.4.48, находящ се в местността “Слатина ”, землището на 

с.Трекляно, общ. Трекляно, с площ  30,620 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  276,00 лв.за една  година. 

 

- Поземлен  имот с  идентификатор 73047.7.8  в землището на с. Трекляно, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 10,71 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението.  

Предложението е от  А Т А  с вх. № 5 / 04.01.2021  г. подадено  в   13,10 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 ,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 73047.7.8 в землището на с.Трекляно, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 10,71 лв. , предлага  11,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 73047.7.8, находящ се в местността “Ограня ”, землището на 

с.Трекляно, общ. Трекляно, с площ  1,190 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  11,00 лв.за една  година. 
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- Поземлен  имот с  идентификатор 73047.7.18  в землището на с. Трекляно, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 10,71 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението.  

Предложението е от  А Т А  с вх. № 3 / 04.01.2021  г. подадено  в   13,08 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 73047.7.18 в землището на 

с.Трекляно, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 10,71 лв. , 

предлага  11,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 73047.7.18, находящ се в местността “Ограня ”, землището на 

с.Трекляно, общ. Трекляно, с площ  1,190 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  11,00 лв.за една  година. 

 

- Поземлен  имот с  идентификатор 73047.7.19  в землището на с. Трекляно, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 10,70 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението.  

Предложението е от  А Т А  с вх. № 2 / 04.01.2021  г. подадено  в   13,07 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 73047.7.8 в землището на с.Трекляно, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 10,71 лв. , предлага  11,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 73047.7.19, находящ се в местността “Ограня ”, землището на 

с.Трекляно, общ. Трекляно, с площ  1,189 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  11,00 лв.за една  година. 

 

- Поземлен  имот с  идентификатор 73047.12.3  в землището на с. Трекляно, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 324,37 лв.  за  една    

година 
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 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението.  

Предложението е от  А Т А  с вх. № 1 / 04.01.2021  г. подадено  в   13, 06 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 73047.12.3 в землището на 

с.Трекляно, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 324,37 лв. , 

предлага  325,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 73047.12.3, находящ се в местността “Воденичище ”, землището на 

с.Трекляно, общ. Трекляно, с площ  36,041 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  325,00 лв.за една  година. 

 

- Поземлен  имот с  идентификатор 73047.13.24  в землището на с. Трекляно, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 151,76 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението.  

Предложението е от  А Т А  с вх. № 9 / 04.01.2021  г. подадено  в   13,13 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 ,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 73047.13.24 в землището на 

с.Трекляно, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 151,76 лв. , 

предлага  155,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 73047.13.24, находящ се в местността “ Ограня ”, землището на 

с.Трекляно, общ. Трекляно, с площ  16,865 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  155,00 лв.за една  година. 

 

- Поземлен  имот с  идентификатор 73047.13.130  в землището на с. Трекляно, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 153,14 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението.  

Предложението е от  А Т А  с вх. № 10 / 04.01.2021  г. подадено  в   13,15 часа. 
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  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 73047.13.130 в землището на 

с.Трекляно, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 153,14 лв. , 

предлага  155,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 73047.13.130, находящ се в местността “При  къщи ”, землището на 

с.Трекляно, общ. Трекляно, с площ  17,015 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  155,00 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 73047.20.15  в землището на с. Трекляно, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 7,68 лв.  за  една    година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението.  

Предложението е от  А Т А  с вх. № 11 / 04.01.2021  г. подадено  в   13,15 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 73047.20.15 в землището на 

с.Трекляно, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 7,68 лв. , предлага  

8,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 73047.20.15, находящ се в местността “Под  гробищата ”, 

землището на с.Трекляно, общ. Трекляно, с площ  0,853 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  8,00 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.  
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 - 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 75232.2.25  в землището на с. Уши, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 59,75 лв.  за  една    

година 

 Постъпило  е  едно предложение. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  

с  предложението . 

 Предложението е от  С П С  с вх. № 13 / 04.01.2021  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 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 75232.2.25  в землището на с. Уши, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 59,75 лв. , предлага  61,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    поземлен  имот с  

идентификатор 75232.2.25, находящ се в местността “Славчето”, землището на 

с.Уши, общ. Трекляно, с площ  11,949 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  61,00 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. 

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

предложението . 

 Предложението е от  С П С  с вх. № 12 / 04.01.2021  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 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 16554.1.143  в землището на с. 

Горни  Коритен, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 496,22 лв. , 

предлага  497,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    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,  

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

на  497,00 лв. за една  година. 
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- 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 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 . 

Предложението е от  И А В с вх. № 14 / 05.01.2021  г. подадено  в   12,40 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 А В за поземлен  имот с  идентификатор 22410.25.1  в землището на с. Долни   

Коритен, община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 59,62 лв. , предлага  

75,00 лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    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,  

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

на  75,00 лв. за една  година. 

 

  - 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 . 

Предложението е от  И А В с вх. № 15 / 05.01.2021  г. подадено  в   12,41 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 А В за поземлен  имот с  идентификатор 06392.1.12  в землището на с. Брест, 

община  Трекляно  с  първоначална  конкурсна  цена  от 489,06 лв. , предлага  569,96 

лв. 

 Комисията  обяви  за спечелил конкурса  за    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,  

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

на  569,96 лв. за една  година. 
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След разглеждане на всички подадени документи на кандидатите за отдаване под 

наем на „ниви“ и  „изоставена  орна  земя „ , бяха обявени   резултатите  за  

спечелилите   конкурса  кандидати , класирани  на  първо  място. 

 

Председателя на комисията закри конкурса  в 10.40 ч. 

 

 Протоколът  бяше  предаден  на  Кмета    на  община  Трекляно за  утвърждаване 

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

проведения на  06.01.2021 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 /.................................. 

 


