ОДОБРИЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

П РО ТО КОЛ
На 17, 18 и 19.09.2013 г. от 09:00 часа в зала № 211 в административната сграда на Община
Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисия в състав:
Председател: Йордан Димитров – заместник-кмет на община Елена;
Членове:
1. Драгомир Цанев – юрисконсулт;
2. Величка Сапунджиева – ст. експерт „ОСЗТ”;
3. инж. Зоя Славова – главен експерт „ОСКП”;
4. Десислава Иванова - ст. експерт „СО”;
назначена със Заповед № РД.02.05-502/30.08.2013 г., за провеждане на публично оповестен
конкурс за отдаване под наем на земеделски земи в землищата на гр. Елена и селата Майско,
Бойковци, Каменари, Константин, Дебели рът, Беброво, Марян, Палици, Руховци, Илаков
рът, Мийковци, Буйновци, Тодювци, Дрента, Блъсковци Шилковци и Средни колиби, частна
общинска собственост на община Елена, за срок до 10 години, считано от започване на
стопанската 2013-2014 година. Обект на конкурса са имоти с обща площ 3884.934 дка в
гореизброените землища, както следва:

№
по
ред
1
2
3
4

Населено
място
Беброво
Беброво
Беброво
Беброво

№ на
имот
103021
128098
96001
180010

Местност
РЪТА-БУКАКА
КЪДРАКИ ДОЛ
САДИНАТА
СЮЛИМЕНЧОВЦИ

НТП
Нива
Изоставена нива
Използв. ливада
Изоставена нива

Площ
14.237
11.18
124.556
10.916

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Бойковци
Бойковци
Бойковци
Бойковци
Бойковци
Бойковци
Бойковци
Бойковци
Бойковци
Бойковци
Бойковци
Бойковци
Бойковци
Бойковци
Бойковци
Бойковци

19007
21002
23025
27003
28001
40039
57001
58023
72006
72013
22024
22034
22035
23001
24005
24006

ЯЙКЪН АЛУЛУ
ГЮЛЕВСКА ЧУКА
ХАРАМ ПУНАР
ТОДОРОВОТО
АЗМАКА
ЮМЕРУ СЪРТ
ДЕВЕЖИ
АРДЪЧ ДЕРЕ
КОЖА КАФТА
КОЖА КАФТА
КУШИЯТА
КУШИЯТА
КУШИЯТА
ХАРАМ ПУНАР
ХАРАМ ПУНАР
ХАРАМ ПУНАР

Изоставена нива
Изоставена нива
Изоставена нива
Изоставена нива
Изоставена нива
Изоставена нива
Изоставена нива
Изоставена нива
Изоставена нива
Изоставена нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива

31.699
23.797
23.648
41.435
54.003
64.709
10.172
10.5
31.207
79.357
11.287
14.201
26.544
23
15.403
35.309

Категория
земя
VIII
VIII
VIII
IV
V
VII
VII
VII
VII
VII
V
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII

Цена
на
декар
5
5
5
10
8
6
6
6
6
6
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Бойковци
Бойковци
Бойковци
Бойковци
Бойковци
Бойковци
Бойковци
Бойковци
Бойковци
Бойковци
Бойковци

25001
25004
27001
36026
51070
61004
61013
64019
84
394
27022

ХАРАМ ПУНАР
ХАРАМ ПУНАР
ТОДОРОВОТО
ГЮЛЕВСКИ БАИР
БОЯЛАН
МАНДА АВЕУЛУ
МАНДА АВЕУЛУ
ДЕРЕ ЧАИР
ЕКЕНЛИКА
БОЯЛАН
ТОДОРОВОТО

Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Ливада
Ливада
Ливада

22.831
30.014
51.983
21.187
37.002
12.226
12.494
12.657
72.936
27.745
18.468

VII
VII
VII
VII
VII
V
VII
VII
V
VII
VII

6
6
6
6
6
8
6
6
8
6
6

32
33
34
35

Дебели рът
Дебели рът
Дебели рът
Дебели рът

18001
18022
45006
45027

ЛИВАДИТЕ
КАСЪРОВОТО
ГАЗИРЯ
ГАЗИРЯ

Нива
Нива
Изоставена нива
Изоставена нива

35.942
39.924
10.235
13.368

VI
VIII
VI
VIII

7
5
7
5

36

Илаков рът

Нива

13.406 VIII

5

37

Илаков рът

24048 ГРАДЕВ ДОЛ
ХРИСТОВСКА
34005 КОРИЯ

Нива

10.341 VIII

5

38

Палици

42076 КРИВУЛЯ

Изоставена нива

11.132 IV

39
40
41
42
43

Константин
Константин
Константин
Константин
Константин

Нива
Нива
Изоставена нива
Изоставена нива
Изоставена нива

11.62
13.584
10.165
24.842
25.695

44
45

Марян
Марян

44001 ГАНЕВ ДОЛ
74037 ЕЛЕНСКА ДЪБРАВА

Изоставена нива
Ливада

65.498 VIII
10.936 IV

5
10

46

Мийковци

51001 ХАЗМАКА

Изоставена нива

17.509 VIII

5

47
48
49

Тодювци
Тодювци
Тодювци

Изоставена нива
Изоставена нива
Изоставена нива

18.584 VIII
13 VIII
13.5 VIII

5
5
5

50

Блъсковци

Нива

13.433 VII

6

51
52

Блъсковци
Блъсковци

Нива
Нива

14.811 VII
14.081 VII

6
6

53
54
55
56

Шилковци
Шилковци
Шилковци
Шилковци

Нива
Нива
Изоставена нива
Нива

20.738
10.818
31.156
14.538

7
7
6
6

57

Буйновци

Нива

10.328 VIII

5

58
59
60
61

Елена
Елена
Елена
Елена

Нива
Нива
Нива
Изоставена нива

10.095
27.626
14.623
19.48

7
6
7
6

77011
77016
86014
86017
154001

БИШКАРНИЦАТА
БИШКАРНИЦАТА
БРЕСТИТЕ
БРЕСТИТЕ
КОРУ КЬОЙ

171009 РАШИНА СТЕНА
525007 ДИМОВ ТРАП
712008 СЪБЧЕВ ТРАП
30002 БАЛУШКА ЛОКВА
ВЕЛЕВСКА
34018 ОГРАДНЯ
64014 КРЪСТА

52002
56001
126012
154039

КРЪСТВСКИ РЪЖДА
ПОЛЕНИТО
МИЛОНОВ ЧУКАР
БРУСОВА МОГИЛА

16012 БРАЙНОВСКОТО
14124
160005
200008
100077

КРЪСТА
БЛАТИЛА
ПРЪДЛЕВОТО
ДОЛНИ БОЛЕРЦИ

VII
VII
VII
VII
V

VI
VI
VII
VII

VI
VII
VI
VII

10
6
6
6
6
8

62

Елена

161015 ДРЯНОВ РЪТ

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Каменари
Каменари
Каменари
Каменари
Каменари
Каменари
Каменари
Каменари
Каменари
Каменари
Каменари
Каменари
Каменари
Каменари
Каменари
Каменари

18501
24003
25001
25026
25027
30001
30003
30011
31003
32004
33004
45150
48158
51020
53004
40016

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско

615
12014
17005
20011
20020
27015
28011
32005
46038
49005
50001
53017
54022
56008
57011
59007
60015
61023
61026
62024
62029
62030
62032
62037
63001
63008
63022
63026
63028
65002
65012
66001
66014
66015
70001

Изоставена нива

11.231 VI

7

КАЛМУКОВОТО
ПАНЧЕВЦИ
ГОЛЯМА ПОЛЯНА
ПАСКА
ЯЛЧЪ МЕШЕ
ТОЗЛУДЖА
ТОЗЛУДЖА
ТОЗЛУДЖА
ТОЗЛУДЖА
ТОЗЛУДЖА
ТАСЛАЖАКА
ПОД ТОКАТЛИИ
ПОД ТОКАТЛИИ
ПОЙРАЗИ
ДЕРАЛИЯ
ЕКЕНЛИКА

Нива
Изоставена нива
Ливада
Изоставена нива
Ливада
Изоставена нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Изоставена нива
Нива
Нива
Изоставена нива
Изоставена нива
Изоставена нива

17.896
22.392
15.309
11
20.163
75.355
22.259
14.4
38.17
39.386
10.64
19.915
10.232
11.138
54.712
18.507

VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VI
VIII
VI
VIII
VIII

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
7
5
5

КАРАКУТЛАРЕ
КРУШАТА
БЕНТА
ХОДЖА ЮРТ
ХОДЖА ЮРТ
ЧУКАРА
СЛЪНЧЕВ БРЯГ
СЮЛЕЙМАНОВОТО
ХАРМАНА
БОСТАНЛЪК
МУХТАРСКОТО
ГОЛЕМИЯ БЛОК
ГОЛЕМИЯ БЛОК
ЮРТА-ВЪЛЧЕВЦИ
ЮРТА-ВЪЛЧЕВЦИ
АЛАНА
РАВНИЩЕТО
ПАЯДЖИ
ПАЯДЖИ
ПАЯДЖИ
ПАЯДЖИ
ПАЯДЖИ
ПАЯДЖИ
ПАЯДЖИ
ДЪЛГОТО ПАРЧЕ
ДЪЛГОТО ПАРЧЕ
ДЪЛГОТО ПАРЧЕ
ПАЯДЖИ
ПАЯДЖИ
КУШИЯТА
КУШИЯТА
КУШИЯТА
КАРАКУТЛАРЕ
КАРАКУТЛАРЕ
КУРООЛУ

Ливада
Изоставена нива
Изоставена нива
Изоставена нива
Изоставена нива
Изоставена нива
Изоставена нива
Изоставена нива
Изоставена нива
Изоставена нива
Нива
Нива
Нива
Изоставена нива
Изоставена нива
Нива
Изоставена нива
Ливада
Ливада
Изоставена нива
Изоставена нива
Изоставена нива
Изоставена нива
Ливада
Изоставена нива
Изоставена нива
Изоставена нива
Ливада
Ливада
Изоставена нива
Ливада
Ливада
Изоставена нива
Изоставена нива
Изоставена нива

15.827
21.913
26.675
12.527
39.983
14.563
31.341
14.998
39.73
25.658
15.496
26.348
12.291
17.552
14.998
12.173
42.987
34.91
75.304
29.2
13.953
23.346
88.748
10.249
161.013
12.4
41.51
51.474
74.807
10.166
12.865
25.049
38.218
10
51.433

V
VIII
VIII
VII
VII
VII
VII
VII
V
V
V
V
V
V
VII
V
V
V
V
VII
VII
V
V
VII
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

8
5
5
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
6
8
8
8
8
6
6
8
8
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско
Майско

125
126

Средни колиби
Средни колиби

111030 ЙОРГОВ ЗЪБЕР
136016 ДЕБЕЛИ ДОЛ

127
128
129

Дрента
Дрента
Дрента

245001 БАБИНО ВЕЛИКИНО Изоставена нива
281 КЛАДАЧЕВ ТРАП
Нива
539 МУТЕВА ПОЛЯНА
Нива

130

Руховци

70003
70026
83002
84020
85003
46005
51002
53039
66009
83007
83005

КУРООЛУ
КУРООЛУ
ПРЕЗ РЕКАТА
ПРЕЗ РЕКАТА
ПРЕЗ РЕКАТА
ХАРМАНА
САКАЛОВО
ГОЛЕМИЯ БЛОК
КАРАКУТЛАРЕ
ПРЕЗ РЕКАТА
ПРЕЗ РЕКАТА

63001 ГОЛЯМА ДЪБРАВА

Изоставена нива
Изоставена нива
Ливада
Нива
Ливада
Изоставена нива
Овощна градина
Овощна градина
Овощна градина
Овощна градина
Изостав.тр.нас.
Изоставена нива
Изоставена нива

Нива
Всичко дка:

69.54
69.917
99.453
17.532
12.361
26.064
39.671
10.564
93.904
38.403
17.29

V
V
VII
V
V
V
V
V
V
VII
V

8
8
6
8
8
8
8
8
8
6
8

12.348 VII
231.092 VII

6
6

12.503 VIII
10.636 VIII
11.664 VIII
11.871 VI
3884.934

5
5
5
7

Членовете на комисията попълниха Декларации за опазване на служебната и търговска тайна
във връзка с фактите станали известни с проведения на 17, 18 и 19.09.2013 г. публично
оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски земи в землищата на община Елена,
частна общинска собственост на община Елена, за срок до 10 години, считано от започване
на стопанската 2013-2014 г.
На 17.09.2013 г. конкурсът бе открит от председателя на комисията, който прочете Заповед
№ РД 02.05-502/30.08.2013 год. за провеждане на публично оповестен конкурс.
В залата присъстваха участници в конкурса, а именно:
1. Мирослав Йосифов Маринов
2. Милена Великова Йосифова
3. Христо Димитров Христов – представител на „Родопа – Г. Оряховица – 96” ЕООД
4. Ивайло Величков Георгиев
5. Исуф Салиев Реджебов
6. Звезделин Младенов Стефанов
Кмета на община Елена инж. Дилян Млъзев прочете Заповед № РД.02.05-528/17.09.2013 г., с
която се указва на комисията за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под
наем на земеделски земи, частна общинска собственост на община Елена, за срок от 10
години, считано от започване на стопанската 2013-2014 година, да прилага предимството ТПi
по т.І и т.ІІ от Методиката за оценка на предложенията на участниците, утвърдена със
Заповед № РД.02.05-502/30.08.2013 г. на кмета на община Елена само в случай, че адресната
регистрация на кандидатите е с дата, не по-късна от 16.03.2013 г.

Комисията започна отварянето на постъпилите в срок пликове на кандидатите за
наемане на земеделски имоти в землището на с. Майско:
- За имот № 065002, НТП - изоставена нива, площ-10.166 дка, категория – V, находящ се в
с. Майско, местност „Кушията”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и депозит за
участие 16.27 лева.
Беше отворен пликът на:
1. „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий” № 63 с управител Златка Николова
Христова, регистрирана като земеделски производител с ЕИК 104044415, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, лична карта ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес
– гр. Горна Оряховица, ул. „Македония” № 36.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 065002, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 16.27
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия – участникът се допуска до
участие в конкурса.
2. Исуф Салиев Реджебов регистриран като земеделски производител, с ЕИК 7210241448, с
ЕГН ХХХХХХХХХ, л.к. № хххххххх, издадена на ххххххх год., МВР В.Търново, с
постоянен адрес, обл. В.Търново, общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 6
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот 065002, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.

3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити; 4. Декларация от
участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение от издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по
местни данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от
участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 16.27
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.

3. Емил Димитров Ангелов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххх, издадена на ххххххх год., МВР хххххх, с постоянен адрес,
обл.В.Търново, общ. Елена, с. Майско, ул. „Първа” № 35.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 065002, землище с. Майско поставено в запечатан,
непрозрачен плик съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – непарафиран от участника;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение от издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по
местни данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от
участника копие;
10. Документ за внесен депозит с приходен касов ордер № 0000001260 от 10.09.2013 г. за
внесена сума от 16.27 лева при Община Елена – оригинал;

11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 10.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – незаверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. и т. 5.13 от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор и
заверено копие на документ за самоличност.
4. Мирослав Йосифов Маринов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № хххххх, издадена на ххххххх год., МВР В.Търново, с постоянен адрес,
обл.В.Търново, общ. Елена, с. Майско, кв. „Кантона” № 62.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 065002, землище с. Майско – непоставено в запечатан,
непрозрачен плик съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – парафиран.
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение от издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по
местни данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от
участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 16.27
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.”
5. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № хххххх, издадена на ххххххх год., МВР Сливен, с постоянен адрес,
обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от 13.09.2013
г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 065002, землище с. Майско – не поставено в запечатан,
непрозрачен плик съгласно указанията в конкурсните условия.

3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – парафиран;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от карта за регистрация на зем. производител – невалидна, с изтекъл
срок;
9. Удостоверение от издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по
местни данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от
участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка 16.09.2013 г. за внесена сума от 16.27 лева
при S.G.EXPESSBANK – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение № 24/13.09.2013 год. за настоящ адрес от 13.09.2013 г. за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по
т.т. 5.2., т.5.8.както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл
срок.
6. Ивайло Величков Георгиев, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххх, издадена на хххххх год., МВР хххххх, с постоянен адрес,
обл. Сливен, гр. Сливен, ул. „Стоян Заимов”, № 72, вх. А, ап. 15, настоящ адрес от 09.09.2013
г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 5.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 065002, землище с. Майско поставено в запечатан,
непрозрачен плик съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – парафиран от участника с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;

9. Удостоверение от издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по
местни данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от
участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 16.27
лева при „ЦКБ” АД – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – не заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес №21/09.09.2013 г. за с. Майско.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора. Настоящият адрес е с по-късна дата
от 16.03.2013 г.
След разглеждане на конкурсната документация за имот № 065002, находящ се в с. Майско,
местност „Кушията” кандидатите Милена Великова Йосифова и Мирослав Йосифов
Маринов напуснаха залата.
- За имот № 085003, НТП - ливада, площ -12.361 дка, категория – V, находящ се в с.
Майско, местност „През реката”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и депозит за
участие 19.78 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Мирослав Йосифов Маринов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. ххххххххх, издадена на хххххххх., МВР В.Търново, с постоянен адрес,
обл.В.Търново, общ. Елена, с. Майско, кв. „Кантона” № 62.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 085003, землище с. Майско – не поставено в запечатан,
непрозрачен плик съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор - парафиран;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение от издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по
местни данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от
участника копие;

10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 19.78
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.”
2. Ивайло Величков Георгиев, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххх, издадена на ххххххх год., МВР Сливен, с постоянен адрес,
обл. Сливен, гр. Сливен, ул. „Стоян Заимов”, № 72, вх. А, ап. 15, настоящ адрес от 09.09.2013
г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 5.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 085003, землище с. Майско поставено в запечатан,
непрозрачен плик съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение от издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по
местни данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от
участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 19.78
лева при „ЦКБ” АД – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – не заверено от участника копие;
13. Удостоверение № 21/09.09.2013 год. за настоящ адрес в с. Майско.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.

3. „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий” № 63 с управител Златка Николова
Христова, регистрирана като земеделски производител с ЕИК 104044415, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, лична карта ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес
– гр. Горна Оряховица, ул. „Македония” № 36.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 085003, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 19.78
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 16.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия – участникът се допуска до
участие в конкурса.
4. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № хххххххх, издадена на хххххххх год., МВР Сливен, с постоянен адрес,
обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от 13.09.2013
г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 085003, землище с. Майско – непоставено в запечатан,
непрозрачен плик съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – парафиран от участника;
7. Копие от скица на имота - приложена;

8. Заверено копие от карта за регистрация на зем. производител – невалидна, картата е с
изтекъл срок;
9. Удостоверение от издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по
местни данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от
участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка 16.09.2013 г. за внесена сума от 19.78 лева
при S.G.EXPESSBANK – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8, както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
5. Исуф Салиев Реджебов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ,л.к. № ххххххххх, издадена на ххххххххх, МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 6
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот 085003, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано ценовото предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение от издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по
местни данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от
участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 19.78
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано

е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
- За имот № 084020, НТП - ливада, площ -17.532 дка, категория – V, находящ се в с.
Майско, местност „През реката”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и депозит за
участие 28.05 лева.
Беше отворен пликът на:
1. „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий” № 63 с управител Златка Николова
Христова, регистрирана като земеделски производител с ЕИК 104044415, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, лична карта ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес
– гр. Горна Оряховица, ул. „Македония” № 36.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 084020, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 28.05
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 16.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия – участникът се допуска до
участие в конкурса.
2. Исуф Салиев Реджебов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ,л.к. № ххххххххх, издадена на ххххххххх, МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 6.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;

2. Ценово предложение за имот 084020, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано ценовото предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение от издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по
местни данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от
участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 28.05
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
3. Иван Иванов Стойков регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. В.Търново, ул. „Васил Левски” № 32.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот 084020, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение от издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по
местни данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от
участника копие;

10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 28.05
лева при „Райфайзен Банк” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 03.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
4. Мирослав Йосифов Маринов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, общ. Елена, с. Майско, кв. „Кантона” № 62.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 084020, землище с. Майско – не е поставено в запечатан,
непрозрачен плик съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – парафиран.
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение от издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по
местни данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от
участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 28.05
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.”
5. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен

адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 084020, землище с. Майско – не поставено в запечатан,
непрозрачен плик съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – парафиран от участника;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от карта за регистрация на зем. производител – невалидна, картата е с
изтекъл срок;
9. Удостоверение от издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по
местни данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от
участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка 16.09.2013 г. за внесена сума от 28.05 лева
при S.G.EXPESSBANK – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение № 24/13.09.2013 год. за настоящ адрес от дата 13.09.2013 год. за с.
Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8, както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
6. Ивайло Величков Георгиев, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, ул. „Стоян Заимов”, № 72, вх. А, ап. 15, настоящ адрес от
09.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 5.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 084020, землище с. Майско поставено в запечатан,
непрозрачен плик съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано ценовото предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение от издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по
местни данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от
участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 28.05
лева при „ЦКБ” АД – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – не заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора. Настоящият адрес е с по-късна дата
от 16.03.2013 г.
7. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 084020, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор - с вписана ценова оферта;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение от издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по
местни данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 28.05
лева при Райфайзен БАНК - оригинал;

11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 03.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
- За имот № 049005, НТП – изоставена нива, площ - 25.658 дка, категория – V, находящ се
в с. Майско, местност „Бостанлък”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и депозит за
участие 41.05 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Мирослав Йосифов Маринов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, общ. Елена, с. Майско, кв. „Кантона” № 62.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 049005, землище с. Майско, непоставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 41.05
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.”

2. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 049005, землище с. Майско, непоставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител – с изтекъл срок;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 41.05
лева при „S.G. EXPESSBANK$ - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8, както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
3. Емил Димитров Ангелов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В. Търново, общ. Елена, с. Майско, ул. „Първа” № 35.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 049005, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Непарафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Незаверени копия от валидна карта за регистрация на зем. производител и справка за
животни;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с касов ордер № 0000001261 от 10.09.2013 г. за внесена сума
от 41.05 лева при Община Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 10.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – незаверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6., т.5.8, т.5.9 и т.5.13 а именно, непарафиран проектодоговор, незаверени копия от валидна
карта за регистрация на зем. производител и справка за животни и незаверно копие от
документ за самоличност, което води до отстраняването му.
4. Евгения Иванова Стоянова, с ЕГН ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на
хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл.В.Търново, общ. Елена, с. Майско,
ул. „Първа” № 48.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 049005, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Липсва копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – оригинал;
10. Документ за внесен депозит с касов ордер № 0000001261 от 10.09.2013 г. за внесена сума
от 41.05 лева при Община Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 10.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – незаверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6., т.5.8 и т.5.9 от конкурсните условия, а именно парафиран от участника
проектодоговор (вписано е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел

II”, а именно, че „Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък
непрозрачен плик с надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на
конкурса, землището и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е
поставено на нерегламентирано в условията място – проектодоговора, липсва копие от
валидна карта за регистрация на зем. производител, което води до отстраняването му.
5. Звездалин Младенов Стефанов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В. Търново, с постоянен
адрес, обл. В. Търново, общ. Елена, с. Майско, ул. „Осма” № 34.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 049005, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 11.09.2013 г. за внесена сума от 41.05
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 10.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
- Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по
т. 5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор
(вписано е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
- За имот № 066015, НТП – изоставена нива, площ – 10.000 дка, категория – V, находящ се
в с. Майско, местност „Каракутларе”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и депозит
за участие 16.00 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен

адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 066015, землище с. Майско, непоставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 16.00
лева при „S.G. EXPESSBANK - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8, както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
2. Мирослав Йосифов Маринов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, общ. Елена, с. Майско, кв. „Кантона” № 62.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 066015, землище с. Майско, непоставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;

6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 16.00
лева при „ЦКБ” АД – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.”
- За имот № 060015, НТП – изоставена нива, площ – 42.987 дка, категория – V, находящ се
в с. Майско, местност „Равнището”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и депозит
за участие 68.78 лева.
1. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 060015, землище с. Майско, непоставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 68.78
лева при „S.G. EXPESSBANK$ - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;

13. Удостоверение за настоящ адрес;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г
- За имот № 063028, НТП – ливада, площ – 74.807 дка, категория – V, находящ се в с.
Майско, местност „Паяджи”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и депозит за
участие 119.69 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Мирослав Йосифов Маринов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, общ. Елена, с. Майско, кв. „Кантона” № 62.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 063028, землище с. Майско, непоставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 119.69
лева при „ЦКБ” АД – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.”

2. Исуф Салиев Реджебов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ,л.к. № ххххххххх, издадена на ххххххххх, МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 6
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 063028, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 119.69
лева при „ЦКБ” АД – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, зeмлището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
3. Ивайло Величков Георгиев, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, ул. „Стоян Заимов”, № 72, вх. А, ап. 15, настоящ адрес от
09.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 5.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 063028, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;

6. Проектодоговор – с вписано ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 119.69
лева при „ЦКБ” АД – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес №21/09.09.2013 г. за с. Майско от дата 09.09.2013 год.;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, зeмлището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора. Настоящият адрес е с по-късна дата
от 16.03.2013 г.
4. Звездалин Младенов Стефанов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В. Търново, с постоянен
адрес, обл. В. Търново, общ. Елена, с. Майско, ул. „Осма” № 34.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 063028, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 11.09.2013 г. за внесена сума от 119.69
лева при „ЦКБ” АД – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 10.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано

е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, замлището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
5. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 063028, землище с. Майско, непоставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 119.69
лева при „S.G. EXPESSBANK$ - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
6. „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий” № 63 с управител Златка Николова
Христова, регистрирана като земеделски производител с ЕИК 104044415, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, лична карта ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес
– гр. Горна Оряховица, ул. „Македония” № 36.

Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 063028, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 119.69
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 16.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия – участникът се допуска до
участие в конкурса.
7. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 063028, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 11.09.2013 г. за внесена сума от 119.69
лева при „ЦКБ” АД – оригинал;

11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 03.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
- За имот № 056008, НТП – изоставена нива, площ – 17.552 дка, категория – V, находящ се
в с. Майско, местност „Юрта-Вълчевци”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и
депозит за участие 28.08 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 056008, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от карта за регистрация на зем. производител – с изтекъл срок;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 28.08
лева при „S.G. EXPESSBANK$ - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.

Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
- За имот № 061023, НТП – ливада, площ – 34.910 дка, категория – V, находящ се в с.
Майско, местност „Паяджи”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и депозит за
участие 55.86 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Мирослав Йосифов Маринов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, общ. Елена, с. Майско, кв. „Кантона” № 62.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 061023, землище с. Майско, непоставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 55.86
лева при „S.G. EXPESSBANK$ - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.”
2. „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий” № 63 с управител Златка Николова
Христова, регистрирана като земеделски производител с ЕИК 104044415, с ЕГН

ХХХХХХХХХ, лична карта ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес
– гр. Горна Оряховица, ул. „Македония” № 36.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 061023, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 56.86
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 16.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия – участникът се допуска до
участие в конкурса.
3. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 061023, землище с. Майско, непоставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител – с изтекъл срок;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;

10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 55.86
лева при „S.G. EXPESSBANK$ - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
- За имот № 000615, НТП – ливада, площ – 15.827 дка, категория – V, находящ се в с.
Майско, местност „Каракутларе”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и депозит за
участие 25.32 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 000615, землище с. Майско, непоставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител – изтекъл срок;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 25.32
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;

13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
- За имот № 062030, НТП – изоставена нива, площ – 23.346 дка, категория – V, находящ се
в с. Майско, местност „Паяджи”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и депозит за
участие 37.35 лева.
- Беше отворен пликът на:
1. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 062030, землище с. Майско, непоставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител – изтекъл срок;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 37.35
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – от 13.09.2013 год., издаден от община
Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят

предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
2. Мирослав Йосифов Маринов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, общ. Елена, с. Майско, кв. „Кантона” № 62.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 062030, землище с. Майско, непоставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 37.35
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.”
- За имот № 062032, НТП – изоставена нива, площ – 88.748 дка, категория – V, находящ се
в с. Майско, местност „Паяджи”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и депозит за
участие 142.00 лева.
- Беше отворен пликът на:
1. Емил Димитров Ангелов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, общ. Елена, с. Майско, ул. „Първа” № 35.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;

2. Ценово предложение за имот № 062032, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Непарафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Незаверени копия от валидна карта за регистрация на зем. производител и справка за
животни;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 10.09.2013 г. за внесена сума от 142.00
лева при Община Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 10.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – не заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6., т.5.8, т.5.9 и т.5.13 а именно, непарафиран проектодоговор, незаверени копия от валидна
карта за регистрация на зем. производител и справка за животни и незаверно копие от
документ за самоличност, което води до отстраняването му.
2. Мирослав Йосифов Маринов регистриран като земеделски производител, с ЕИК
6410011420, с ЕГН ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.
Търново, с постоянен адрес, обл. В. Търново, общ. Елена, с. Майско, кв. „Кантона” № 62.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 062032, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 142.00 лева
при „ЦКБ” АД - оригинал;

11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.2.,
както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се полага
надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника в конкурса.”
3. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен адрес,
обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от 13.09.2013 г.
общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 062032, землище с. Майско, непоставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител – изтекъл срок;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 142.00 лева
при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.2.
и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника в
конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок. Настоящият
адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
4. Ивайло Величков Георгиев, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен адрес,
обл. Сливен, гр. Сливен, ул. „Стоян Заимов”, № 72, вх. А, ап. 15, настоящ адрес от 09.09.2013 г.
общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 5.

Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 062032, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 142.00 лева
при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, зeмлището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора. Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013 г.
5. Исуф Салиев Реджебов регистриран като земеделски производител, с ЕИК 7210241448, с
ЕГН ХХХХХХХХХ,л.к. № ххххххххх, издадена на ххххххххх, МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 6
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 062032, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;

9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 142.00 лева
при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
6. „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица,
област Велико Търново, ул. „Отец Паисий” № 63 с управител Златка Николова Христова,
регистрирана като земеделски производител с ЕИК 104044415, с ЕГН ХХХХХХХХХ, лична
карта ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес – гр. Горна Оряховица, ул.
„Македония” № 36.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 062032, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 142.00 лева
при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 16.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия – участникът се допуска до
участие в конкурса.

7. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 062032, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение ;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 142.00 лева
при „Райфайзен Банк” ЕАД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 03.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
- За имот № 062024, НТП – изоставена нива, площ – 29.200 дка, категория – VІІ, находящ
се в с. Майско, местност „Паяджи”, с начална конкурсна цена 6.00 лева на декар и депозит
за участие 35.04 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 062024, землище с. Майско, непоставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;

4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител – изтекъл срок;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 35.04
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
2. Мирослав Йосифов Маринов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, общ. Елена, с. Майско, кв. „Кантона” № 62.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 062024, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 35.04 лева
при „ЦКБ” АД - оригинал;

11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.”

- За имот № 061026, НТП – ливада, площ – 75.304 дка, категория – V, находящ се в с.
Майско, местност „Паяджи”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и депозит за
участие 120.49 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 061026, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител - изтекла;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 120.49
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят

предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
2. Мирослав Йосифов Маринов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, общ. Елена, с. Майско, кв. „Кантона” № 62.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 061026, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 120.49 лева
при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.”
- За имот № 062037, НТП – ливада, площ – 10.249 дка, категория – VІІ, находящ се в с.
Майско, местност „Паяджи”, с начална конкурсна цена 6.00 лева на декар и депозит за
участие 12.30 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;

2. Ценово предложение за имот № 062037, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител - изтекла;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 12.30
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
2. Мирослав Йосифов Маринов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, общ. Елена, с. Майско, кв. „Кантона” № 62.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 062037, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;

9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 12.30
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.”
- За имот № 066001, НТП – ливада, площ – 25.049 дка, категория – V, находящ се в с.
Майско, местност „Кушията”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и депозит за
участие 40.08 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Исуф Салиев Реджебов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ,л.к. № ххххххххх, издадена на ххххххххх, МВР В.Търново, с постоянен адрес,
обл. В.Търново, общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 6
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 066001, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 40.08 лева
при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците

поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
2. Ивайло Величков Георгиев, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен адрес,
обл. Сливен, гр. Сливен, ул. „Стоян Заимов”, № 72, вх. А, ап. 15, настоящ адрес от 09.09.2013 г.
общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 5.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 066001, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор – вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 40.08 лева
при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора. Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013 г.
3. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 066001, землище с. Майско, непоставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;

4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител – изтекъл срок;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 40.08
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
4. Мирослав Йосифов Маринов регистриран като земеделски производител, с ЕИК
6410011420, с ЕГН ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР
В.Търново, с постоянен адрес, обл.В.Търново, общ. Елена, с. Майско, кв. „Кантона” № 62.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 066001, землище с. Майско, непоставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 40.08
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;

11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.”
5. „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица,
област Велико Търново, ул. „Отец Паисий” № 63 с управител Златка Николова Христова,
регистрирана като земеделски производител с ЕИК 104044415, с ЕГН ХХХХХХХХХ, лична
карта ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес – гр. Горна Оряховица, ул.
„Македония” № 36.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 066001, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 40.08 лева
при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 16.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия – участникът се допуска до
участие в конкурса.
- За имот № 063026, НТП – ливада, площ – 51.474 дка, категория – V, находящ се в с.
Майско, местност „Паяджи”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и депозит за
участие 82.36 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Мирослав Йосифов Маринов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, общ. Елена, с. Майско, кв. „Кантона” № 62.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:

1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 063026, землище с. Майско, непоставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 82.86
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.”
2. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 063026, землище с. Майско, непоставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;

10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 82.36
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
3. Исуф Салиев Реджебов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ,л.к. № ххххххххх, издадена на ххххххххх, МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 6
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 063026, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 82.36
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.

4. Ивайло Величков Георгиев, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, ул. „Стоян Заимов”, № 72, вх. А, ап. 15, настоящ адрес от
09.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 5.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 063026, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 82.36
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, замлището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора. Настоящият адрес е с по-късна дата
от 16.03.2013 г.
5. „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий” № 63 с управител Златка Николова
Христова, регистрирана като земеделски производител с ЕИК 104044415, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, лична карта ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес
– гр. Горна Оряховица, ул. „Македония” № 36.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 063026, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;

4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 82.36
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 16.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия – участникът се допуска до
участие в конкурса.
6. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 063026, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 82.36
лева при „Райфайзен Банк” ЕАД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 03.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че

„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
- За имот № 066014, НТП – изоставена нива, площ – 38.218 дка, категория – V, находящ се
в с. Майско, местност „Коракутларе”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и депозит
за участие 61.15 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 066014, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител - изтекла;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 61.15
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.

2. Мирослав Йосифов Маринов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, общ. Елена, с. Майско, кв. „Кантона” № 62.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 066014, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 61.15
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.”
3. Исуф Салиев Реджебов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ,л.к. № ххххххххх, издадена на ххххххххх, МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 6
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 066014, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;

9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 61.15
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, замлището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
4. Ивайло Величков Георгиев, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, ул. „Стоян Заимов”, № 72, вх. А, ап. 15, настоящ адрес от
09.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 5.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 066014, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 61.15
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с

надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора. Настоящият адрес е с по-късна дата
от 16.03.2013 г.
5. „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий” № 63 с управител Златка Николова
Христова, регистрирана като земеделски производител с ЕИК 104044415, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, лична карта ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес
– гр. Горна Оряховица, ул. „Македония” № 36.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 066014, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 61.15
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 16.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия – участникът се допуска до
участие в конкурса.
- За имот № 046005, НТП – изоставена нива, площ – 26.064 дка, категория – V, находящ се
в с. Майско, местност „Хармана”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и депозит за
участие 41.70 лева.
Беше отворен пликът на:
1. „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий” № 63 с управител Златка Николова
Христова, регистрирана като земеделски производител с ЕИК 104044415, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, лична карта ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес
– гр. Горна Оряховица, ул. „Македония” № 36.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;

2. Ценово предложение за имот № 046005, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 41.70
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 16.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия – участникът се допуска до
участие в конкурса.
2. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 046005, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител - изтекла;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 41.70
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;

12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
3. Мирослав Йосифов Маринов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, общ. Елена, с. Майско, кв. „Кантона” № 62.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 046005, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 41.70
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.”
4. Исуф Салиев Реджебов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ,л.к. № ххххххххх, издадена на ххххххххх, МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 6
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;

2. Ценово предложение за имот № 046005, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 41.70
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
5. Ивайло Величков Георгиев, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, ул. „Стоян Заимов”, № 72, вх. А, ап. 15, настоящ адрес от
09.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 5.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 046005, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;

9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 41.70
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора. Настоящият адрес е с по-късна дата
от 16.03.2013 г.
6. „Васи инвест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена, област Велико
Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова, регистрирана като
земеделски производител с ЕИК 200035003, с ЕГН
хххххххххх, л.к. № хххххххххх,
издадена на хххххххххх от МВР Велико Търново, с постоянен адрес гр.Елена, ул.
„Крайбрежна №3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот 046005, поставено в запечатан, непрозрачен плик, надлежно
надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 41.70
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.

- За имот № 070001, НТП – изоставена нива, площ – 51.433 дка, категория – V, находящ се
в с. Майско, местност „Куроолу”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и депозит за
участие 82.29 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 070001, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител - изтекла;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 82.29
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
2. Звездалин Младенов Стефанов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В. Търново, с постоянен
адрес, обл. В. Търново, общ. Елена, с. Майско, ул. „Осма” № 34.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;

2. Ценово предложение за имот № 070001, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – не заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 11.09.2013 г. за внесена сума от
111.26 лева при „ЦКБ” АД, при обявен депозит от 82.29 – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 10.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
3. „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий” № 63 с управител Златка Николова
Христова, регистрирана като земеделски производител с ЕИК 104044415, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, лична карта ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес
– гр. Горна Оряховица, ул. „Македония” № 36.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 070001, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;

9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 82.29
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 16.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия – участникът се допуска до
участие в конкурса.
- За имот № 053039, НТП – овощна градина, площ – 10.564 дка, категория – V, находящ се
в с. Майско, местност „Големия блок”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и
депозит за участие 16.90 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 053039, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител - изтекла;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 16.90
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.

Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
2. Силвия Младенова Стефанова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № хххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В. Търново, с
постоянен адрес, обл. В. Търново, общ. Елена, с. Майско, ул. „Осма” № 24.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 053039, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – не заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 16.90
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 10.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
3. „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий” № 63 с управител Златка Николова
Христова, регистрирана като земеделски производител с ЕИК 104044415, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, лична карта ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес
– гр. Горна Оряховица, ул. „Македония” № 36.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;

2. Ценово предложение за имот № 053039, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 16.90
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 16.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия – участникът се допуска до
участие в конкурс.
- За имот № 063022, НТП – изоставена нива, площ – 41.510 дка, категория – V, находящ се
в с. Майско, местност „Дългото парче”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и
депозит за участие 66.42 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 063022, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител – изтекъл срок;

9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 66.42
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
2. Мирослав Йосифов Маринов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, общ. Елена, с. Майско, кв. „Кантона” № 62.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 063022, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 66.42
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се

полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.”.
3. Звездалин Младенов Стефанов регистриран като земеделски производител, с ЕИК
7201161400, с ЕГН ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.
Търново, с постоянен адрес, обл. В. Търново, общ. Елена, с. Майско, ул. „Осма” № 34.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 063022, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – не заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 11.09.2013 г. за внесена сума от 66.42
лева при „ЦКБ” АД – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 10.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, замлището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
- За имот № 083002, НТП – ливада, площ – 99.453 дка, категория – VІІ, находящ се в с.
Майско, местност „През реката”, с начална конкурсна цена 6.00 лева на декар и депозит за
участие 119.34 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;

2. Ценово предложение за имот № 083002, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 119.34
лева при „Райфайзен Банк” ЕАД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 03.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, замлището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
2. Ивайло Величков Георгиев, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, ул. „Стоян Заимов”, № 72, вх. А, ап. 15, настоящ адрес от
09.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 5.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 083002, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;

9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 119.34
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора. Настоящият адрес е с по-късна дата
от 16.03.2013 г.
3. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 083002, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител - изтекла;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 119.34
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.

Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
4. Силвия Младенова Стефанова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № хххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В. Търново, с
постоянен адрес, обл. В. Търново, общ. Елена, с. Майско, ул. „Осма” № 24.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 083022, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – не заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 11.09.2013 г. за внесена сума от 119.34
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 10.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
5. Мирослав Йосифов Маринов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, общ. Елена, с. Майско, кв. „Кантона” № 62.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 083002, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.

3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 119.34
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.”
6. Исуф Салиев Реджебов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ,л.к. № ххххххххх, издадена на ххххххххх, МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 6
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 083002, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 119.34
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;

12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
- За имот № 063001, НТП – изоставена нива, площ – 161.013 дка, категория – V, находящ
се в с. Майско, местност „Дългото парче”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и
депозит за участие 257.62 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 063001, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител - изтекла;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 257.62
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се

полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
2. Силвия Младенова Стефанова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № хххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В. Търново, с
постоянен адрес, обл. В. Търново, общ. Елена, с. Майско, ул. „Осма” № 24.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 063001, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – не заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 11.09.2013 г. за внесена сума от 257.62
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 10.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
- За имот № 070003, НТП – изоставена нива, площ – 69.540 дка, категория – V, находящ се
в с. Майско, местност „Куроолу”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и депозит за
участие 111.26 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Звездалин Младенов Стефанов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В. Търново, с постоянен
адрес, обл. В. Търново, общ. Елена, с. Майско, ул. „Осма” № 34.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;

2. Ценово предложение за имот № 070003, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – не заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 11.09.2013 г. за внесена сума от
82.29 лева при „ЦКБ” АД, при обявен депозит от 111.26 лева – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 10.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. и т.5.10 от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор
(вписано е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора. Внесения депозит е по-малко от
определения.
2. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 070003, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител - изтекла;

9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 111.26
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
3. Мирослав Йосифов Маринов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, общ. Елена, с. Майско, кв. „Кантона” № 62.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 070003, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 111.26
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се

полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.”
4. Емил Димитров Ангелов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, общ. Елена, с. Майско, ул. „Първа” № 35.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 070003, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Непарафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Незаверени копия от валидна карта за регистрация на зем. производител и справка за
животни;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с касов ордер № 0000001259 от 10.09.2013 г. за внесена сума
от 111.26 лева при Община Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 10.09.2013
год., издаден от община Елена;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6., т.5.8, т.5.9 и т.5.13 а именно, непарафиран проектодоговор, незаверени копия от валидна
карта за регистрация на зем. производител и справка за животни и незаверно копие от
документ за самоличност, което води до отстраняването му.
- За имот № 083005, НТП – изоставена тр. наст., площ – 17.290 дка, категория – V, находящ
се в с. Майско, местност „През реката”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и
депозит за участие 27.66 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 083005, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;

4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител - изтекла;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 27.66
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
- За имот № 083007, НТП – овощна градина, площ – 38.403 дка, категория – VІІ, находящ
се в с. Майско, местност „През реката”, с начална конкурсна цена 6.00 лева на декар и
депозит за участие 46.08 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 083007, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;

6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител - изтекла;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 46.08
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
- За имот № 065012, НТП – ливада, площ – 12.865 дка, категория – V, находящ се в с.
Майско, местност „Кушията”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и депозит за
участие 20.58 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Исуф Салиев Реджебов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ,л.к. № ххххххххх, издадена на ххххххххх, МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 6
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 065012, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;

10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 20.58
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 12.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
2. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕИК
7612225836, с ЕГН ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР
Сливен, с постоянен адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7,
настоящ адрес от 13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 065012, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител - изтекла;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 20.58
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника

в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
- За имот № 032005, НТП –изоставена нива, площ – 14.998 дка, категория – VІІ, находящ се
в с. Майско, местност „Кушията”, с начална конкурсна цена 6.00 лева на декар и депозит за
участие 18.00 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 032005, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител - изтекла;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 18.00
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
2. Мирослав Йосифов Маринов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, общ. Елена, с. Майско, кв. „Кантона” № 62.

Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 032005, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 18.00
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.”
- За имот № 046038, НТП – изоставена нива, площ – 39.730 дка, категория – V, находящ се
в с. Майско, местност „Хармана”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и депозит за
участие 63.57 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Исуф Салиев Реджебов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ,л.к. № ххххххххх, издадена на ххххххххх, МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 6
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 046038, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;

6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 63.57
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
2. Ивайло Величков Георгиев, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, ул. „Стоян Заимов”, № 72, вх. А, ап. 15, настоящ адрес от
09.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 5.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 046038, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 63.57
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;

Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора. Настоящият адрес е с по-късна дата
от 16.03.2013 г.
3. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 046038, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител - изтекла;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 63.57
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.

- За имот № 050001, НТП – нива, площ – 15.496 дка, категория – V, находящ се в с.
Майско, местност „Мухтарското”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и депозит за
участие 24.79 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 050001, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител - изтекла;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 24.79
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
2. Мирослав Йосифов Маринов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, общ. Елена, с. Майско, кв. „Кантона” № 62.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;

2. Ценово предложение за имот № 050001, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 24.79
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.”
3. Звездалин Младенов Стефанов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В. Търново, с постоянен
адрес, обл. В. Търново, общ. Елена, с. Майско, ул. „Осма” № 34.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 050001, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – незаверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 11.09.2013 г. за внесена сума от 24.79
лева при „ЦКБ” АД – оригинал;

11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 10.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
- За имот № 027015, НТП – нива, площ – 14.563 дка, категория – VІІ, находящ се в с.
Майско, местност „Чукара”, с начална конкурсна цена 6.00 лева на декар и депозит за
участие 17.48 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 027015, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител - изтекла;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 17.48
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.

Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
- За имот № 053017, НТП – нива, площ – 26.348 дка, категория – V, находящ се в с.
Майско, местност „Големия блок”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и депозит за
участие 42.16 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 053017, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител - изтекла;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 42.16
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника

в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
2. Мирослав Йосифов Маринов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, общ. Елена, с. Майско, кв. „Кантона” № 62.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 053017, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 42.16
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.”
3. Звездалин Младенов Стефанов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В. Търново, с постоянен
адрес, обл. В. Търново, общ. Елена, с. Майско, ул. „Осма” № 34.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 053017, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;

6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – не заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 11.09.2013 г. за внесена сума от 42.16
лева при „ЦКБ” АД – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 10.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
- За имот № 054022, НТП – нива, площ – 12.291 дка, категория – V, находящ се в с.
Майско, местност „Големия блок”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и депозит за
участие 19.67 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 054022, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител - изтекла;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;

10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 19.67
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
2. Ивайло Величков Георгиев, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, ул. „Стоян Заимов”, № 72, вх. А, ап. 15, настоящ адрес от
09.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 5.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 054022, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 19.67
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището

и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора. Настоящият адрес е с по-късна дата
от 16.03.2013 г.
3. Мирослав Йосифов Маринов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, общ. Елена, с. Майско, кв. „Кантона” № 62.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 054022, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 19.67
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.”
4. Исуф Салиев Реджебов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ,л.к. № ххххххххх, издадена на ххххххххх, МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 6
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 054022, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 19.67
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
- За имот № 059007, НТП – нива, площ – 12.173 дка, категория – V, находящ се в с.
Майско, местност „Алана”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и депозит за
участие 19.48 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 059007, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;

9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 19.48
лева при „Райфайзен Банк” ЕАД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 03.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
2. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 059007, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител - изтекла;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 19.48
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят

предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
3. Мирослав Йосифов Маринов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, общ. Елена, с. Майско, кв. „Кантона” № 62.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 059007, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 19.48
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.”
4. Иван Иванов Стойков, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 059007, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 19.48
лева при „Райфайзен Банк” ЕАД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 03.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
За имот № 051002, НТП – овощна градина, площ – 39.671 дка, категория – V, находящ се в с.
Майско, местност „Сакалово”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и депозит за
участие 63.47 лева.
1. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 051002, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител - изтекла;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;

10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 63.47
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
За имот № 070026, НТП – изоставена нива, площ – 69.917 дка, категория – V, находящ се в
с. Майско, местност „Куроолу”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и депозит за
участие 111.87 лева.
1. Мирослав Йосифов Маринов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, общ. Елена, с. Майско, кв. „Кантона” № 62.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 070026, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 111.87
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се

полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.”
2. Силвия Младенова Стефанова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № хххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В. Търново, с
постоянен адрес, обл. В. Търново, общ. Елена, с. Майско, ул. „Осма” № 24.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 070026, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – не заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 11.09.2013 г. за внесена сума от 111.87
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 10.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
3. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 070026, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 111.87
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
- За имот № 062029, НТП – изоставена нива, площ – 13.953 дка, категория – VІІ, находящ
се в с. Майско, местност „Паяджи”, с начална конкурсна цена 6.00 лева на декар и депозит
за участие 16.74 лева.
Беше отворен пликът на:
1. Ивайло Величков Георгиев, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, ул. „Стоян Заимов”, № 72, вх. А, ап. 15, настоящ адрес от
09.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 5.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 062029, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;

8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 16.74
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора. Настоящият адрес е с по-късна дата
от 16.03.2013 г.
2. Мирослав Йосифов Маринов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, общ. Елена, с. Майско, кв. „Кантона” № 62.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 062029, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 16.74
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се

полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.”
3. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 062029, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 16.74
лева при „Райфайзен Банк” ЕАД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 03.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
4. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 062029, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител - изтекла;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 16.74
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
5. Исуф Салиев Реджебов регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ,л.к. № ххххххххх, издадена на ххххххххх, МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 6
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 062029, землище с. Майско, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано в него ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 16.74
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;

11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано
е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
- За имот № 020020, НТП – изоставена нива, площ – 39.983 дка, категория – VІІ, находящ
се в с. Майско, местност „Ходжа юрт”, с начална конкурсна цена 6.00 лева на декар и
депозит за участие 47.98 лева.
1. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 020020, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител - изтекла;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 47.98
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се

полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
- За имот № 020011, НТП – изоставена нива, площ – 39.983 дка, категория – VІІ, находящ
се в с. Майско, местност „Ходжа юрт”, с начална конкурсна цена 6.00 лева на декар и
депозит за участие 47.98 лева.
1. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 020011, землище с. Майско, непоставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител - изтекла;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 15.03
лева при „S.G. EXPESSBANK” при обявен депозит от 47.98 лева - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., 5.8. и 5.10, както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл
срок. Внесеният депозит е с по-малка стойност. Настоящият адрес е с по-късна дата от
16.03.2013г.

- За имот № 028011, НТП – изоставена нива, площ – 31.341 дка, категория – VІІ, находящ
се в с. Майско, местност „Слънчев бряг”, с начална конкурсна цена 6.00 лева на декар и
депозит за участие 37.61 лева.
1. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 028011, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител – изтекъл срок;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 37.61
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
- За имот № 017005, НТП – изоставена нива, площ – 26.675 дка, категория – VІІІ, находящ
се в с. Майско, местност „Слънчев бряг”, с начална конкурсна цена 5.00 лева на декар и
депозит за участие 26.68 лева.
1. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен

адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 017005, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител - изтекла;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 26.68
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
- За имот № 012014 НТП – изоставена нива, площ – 21.913 дка, категория – VІІІ, находящ
се в с. Майско, местност „Крушата”, с начална конкурсна цена 5.00 лева на декар и депозит
за участие 21.91 лева.
1, Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 012014, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;

4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител - изтекла;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 21.91
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
- За имот № 066009, НТП – овощна градина, площ – 93.904 дка, категория – V, находящ се
в с. Майско, местност „Каракутларе”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и депозит
за участие 150.25 лева.
1. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 066009, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;

8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител - изтекла;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 150.25
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
- За имот № 063008, НТП – изоставена нива, площ – 12.400 дка, категория – V, находящ се
в с. Майско, местност „Дългото парче”, с начална конкурсна цена 8.00 лева на декар и
депозит за участие 19.84 лева.
1. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 063008, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител - изтекла;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 19.84
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;

11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.
- За имот № 057011, НТП – изоставена нива, площ – 14.998 дка, категория – VІІ, находящ
се в с. Майско, местност „Юрта-Вълчевци”, с начална конкурсна цена 6.00 лева на декар и
депозит за участие 18.00 лева.
1. Милена Великова Йосифова регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР Сливен, с постоянен
адрес, обл. Сливен, гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 3, вх. Б, ап. 20, ет. 7, настоящ адрес от
13.09.2013 г. общ. Елена, с. Майско, ул. „Пета” № 15.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 057011, землище с. Майско, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от невалидна карта за регистрация на зем. производител - изтекла;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 18.00
лева при „S.G. EXPESSBANK” - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Удостоверение за настоящ адрес за с. Майско;
14. Удостоверение от Агенция по вписванията.
15. Заверено ксерокопие от справка за животни от анкетна карта /табл. 3/.

Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2. и 5.8., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.” Картата за регистрация на земеделски производител е с изтекъл срок.
Настоящият адрес е с по-късна дата от 16.03.2013г.

ПРОТОКОЛ ЗА ИМОТИТЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА С. БОЙКОВЦИ И С. КАМЕНАРИ

На 18.09.2013 год. комисията започна своята работа в 9.00 часа.
В залата присъстваха:
Христо Димитров Христов – представител на фирма „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД
Осман Мустафов Османов
Иван Иванов Стойков
Мехмед Мустафов Османов
Марко Иванов Марков
Председателят на комисията, прочете Заповед № РД 02.05-502/30.08.2013 год. за провеждане на
публично оповестен конкурс и Заповед № РД.02.05-528/17.09.2013 г., с която се указва на
комисията за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски
земи, частна общинска собственост на община Елена, за срок от 10 години, считано от започване
на стопанската 2013-2014 година, да прилага предимството ТПi по т.І и т.ІІ от Методиката за
оценка на предложенията на участниците, утвърдена със заповед № РД.02.05-502/30.08.2013 г. на
кмета на община Елена само в случай, че адресната регистрация на кандидатите е с дата, не покъсна от 16.03.2013 г.
След прочитане на заповедите имаше зададени въпроси от участника Марко Иванов Марков,
относно вписване наемна цена в проектодоговора, включен в конкурсната документация.
Юрисконсулт Драгомир Цанев даде разяснение по зададения въпрос и определи кои точки от
условията на проведения конкурс не са спазени от участниците, които са вписали ценова оферта
в проектодоговора или не са поставили ценовата си оферта само в индивидуален, непрозрачен
плик. Комисията започна своята работа.
Първо се разгледаха подадените документи за землището на с. Каменари, както следва:
- Имот №025026, НТП - изоставена нива, площ-11.000 дка, категория – VІІІ, находящ се в
местност „Паска”, с начална конкурсна цена 5.00 лева на декар и депозит за участие 11.00 лева.
Беше отворен пликът на:
„Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица,
област Велико Търново, ул. „Отец Паисий” № 63 с управител Златка Николова Христова,
регистрирана като земеделски производител с ЕИК 104044415, с ЕГН хххххххххх, лична карта

ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес – гр. Горна Оряховица, ул.
„Македония” № 36.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 025026, землище Каменари, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 11.00 лева
при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия – участникът се допуска до
участие в конкурса.
- Имот № 048158, НТП – нива, с площ 10.232, категория VІІІ, находящ се в местността „Под
Токатлии” с начална конкурсна цена 5.00 лева на декар и определен депозит за участие 10.23 лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. „Васи инвест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико Търново,
ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова, регистрирана като земеделски
производител с ЕИК 200035003, с ЕГН хххххххххх, л.к. № хххххххххх, издадена от МВР
Велико Търново, с постоянен адрес гр.Елена, ул. „Крайбрежна №3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот 048158, поставено в запечатан, непрозрачен плик, надлежно
надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;

9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 10.23 лева
при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
2. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл.В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №048158, землище Каменари, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 10.23 лева
при Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 03.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
- Имот № 025027, НТП – ливада, с площ 20.163 дка, VІІІ категория, находящ се в местност „Ялчъ
меше”, с начална конкурсна цена – 5.00 лв/дка и определен депозит за участие 20.16 лв.
Беше отворен пликът на:

1. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №025027, землище с. Каменари, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 20.16 лева
при Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
- Имот № 030001, НТП – изоставена нива, с площ 75.355 дка, VІІІ категория, находящ се в
местност „Тозлуджа”, с начална конкурсна цена – 5.00 лв/дка и определен депозит за участие
75.36 лв.
Беше отворен пликът на:
1. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №030001, землище с. Каменари, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 75.36 лева
при Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
- Имот № 030003, НТП – нива, с площ 22.259 дка, VІІІ категория, находящ се в местност
„Тозлуджа”, с начална конкурсна цена – 5.00 лв/дка и определен депозит за участие 22.26 лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. Марко Иванов Марков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН хххххххххх, л.к.
№ ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес:обл. Сливен, гр. Сливен,
ул.”Одрин” № 13, вх. А, ап.6.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №030003, землище с. Каменари, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 10.09.2013 г. за внесена сума от 22.26 лева
при „ЦКБ” АД- оригинал;

11. Документ за закупена конкурсна документация от 10.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Заверено копие от удостоверение за настоящ адрес от 09.09.2013 г., издадено от община
Елена с изх. №2/10.09.2013 г.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
2. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №030003, землище с. Каменари, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 22.26 лева
при Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
- Имот № 018501, НТП – нива, с площ 17.896 дка, VІІІ категория, находящ се в местност
„Калмуковото”, с начална конкурсна цена – 5.00 лв/дка и определен депозит за участие 17.90 лв.

Беше отворен пликът на:
1. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №018501, землище с. Каменари, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 17.90 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
- Имот № 024003, НТП – изоставена нива, с площ 22.392 дка, VІІІ категория, находящ се в
местност „Панчевци”, с начална конкурсна цена – 5.00 лв/дка и определен депозит за участие
22.39 лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица,
област Велико Търново, ул. „Отец Паисий” № 63 с управител Златка Николова Христова,
регистрирана като земеделски производител с ЕИК 104044415, с ЕГН хххххххххх, лична карта
ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес – гр. Горна Оряховица, ул.
„Македония” № 36.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;

2. Ценово предложение за имот № 024003, землище Каменари, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 22.39 лева
при „ЦКБ” АД, клон В. Търново - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
2. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №024003, землище с. Каменари, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 22.39 лева
при Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е

ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
- Имот № 025001, НТП – ливада, с площ 15.309 дка, VІІІ категория, находящ се в местност
„Голяма поляна”, с начална конкурсна цена – 5.00 лв/дка и определен депозит за участие 15.31 лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица,
област Велико Търново, ул. „Отец Паисий” № 63 с управител Златка Николова Христова,
регистрирана като земеделски производител с ЕИК 104044415, с ЕГН хххххххххх, лична карта
ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес – гр. Горна Оряховица, ул.
„Македония” № 36.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 025001, землище Каменари, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 15.31 лева
при „ЦКБ” АД, клон В. Търново - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Заверено копие от справка за животни;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
2. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;

2. Ценово предложение за имот №025001, землище с. Каменари, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 15.31 лева
при Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
- Имот № 051020, НТП – изоставена нива, с площ 11.138 дка, VІ категория, находящ се в
местност „Пойрази”, с начална конкурсна цена – 7.00 лв/дка и определен депозит за участие 15.59
лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. „Васи инвест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико Търново,
ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова, регистрирана като земеделски
производител с ЕИК 200035003, с ЕГН хххххххххх, л.к. № хххххххххх, издадена от МВР
Велико Търново, с постоянен адрес гр.Елена, ул. „Крайбрежна №3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №051020, землище Каменари, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;

9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 15.59 лева
при „ЦКБ” АД – клон Велико Търново- оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
2. „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица,
област Велико Търново, ул. „Отец Паисий” № 63 с управител Златка Николова Христова,
регистрирана като земеделски производител с ЕИК 104044415, с ЕГН хххххххххх, лична карта
ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес – гр. Горна Оряховица, ул.
„Македония” № 36.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №051020, землище Каменари, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 15.59 лева
при „ЦКБ” АД, клон В. Търново - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
3. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:

1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №051020, землище с. Каменари, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 15.59 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
- Имот № 045150, НТП – нива, с площ 19.915 дка, VІ категория, находящ се в местност „Под
Токатлии”, с начална конкурсна цена – 7.00 лв/дка и определен депозит за участие 27.88 лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №045150, землище с. Каменари, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;

9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 27.88 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
2. „Васи инвест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико Търново,
ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова, регистрирана като земеделски
производител с ЕИК 200035003, с ЕГН хххххххххх, л.к. № хххххххххх, издадена от МВР
Велико Търново, с постоянен адрес гр.Елена, ул. „Крайбрежна №3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №045150, землище Каменари, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 27.88 лева
при „ЦКБ” АД – клон Велико Търново- оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
- Имот № 053004, НТП – изоставена нива, с площ 54.712 дка, VІІІ категория, находящ се в
местност „Дералия”, с начална конкурсна цена – 5.00 лв/дка и определен депозит за участие 54.71
лв.

Бяха отворени пликовете на:
1. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №053004, землище с. Каменари, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 54.71 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
2. „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица,
област Велико Търново, ул. „Отец Паисий” № 63 с управител Златка Николова Христова,
регистрирана като земеделски производител с ЕИК 104044415, с ЕГН хххххххххх, лична карта
ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес – гр. Горна Оряховица, ул.
„Македония” № 36.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №053004, землище Каменари, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 54.71 лева
при „ЦКБ” АД, клон В. Търново - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
3. „Васи инвест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико Търново,
ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова, регистрирана като земеделски
производител с ЕИК 200035003, с ЕГН хххххххххх, л.к. № хххххххххх, издадена от МВР
Велико Търново, с постоянен адрес гр.Елена, ул. „Крайбрежна №3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №053004, землище Каменари, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 54.71 лева
при „ЦКБ” АД – клон Велико Търново- оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.

- Имот № 030011, НТП – нива, с площ 14.4 дка, VІІІ категория, находящ се в местност
„Тозлуджа”, с начална конкурсна цена – 5.00 лв/дка и определен депозит за участие 14.40 лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. „Васи инвест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико Търново,
ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова, регистрирана като земеделски
производител с ЕИК 200035003, с ЕГН хххххххххх, л.к. № хххххххххх, издадена от МВР
Велико Търново, с постоянен адрес гр.Елена, ул. „Крайбрежна №3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №030011, землище Каменари, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 14.40 лева
при „ЦКБ” АД – клон Велико Търново- оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
2. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №030011, землище с. Каменари, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;

7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 14.40 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
3. Марко Иванов Марков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН хххххххххх, л.к.
№ ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес:обл. Сливен, гр. Сливен,
ул.”Одрин” № 13, вх. А, ап.6.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №030011, землище с. Каменари, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 10.09.2013 г. за внесена сума от 14.40 лева
при „ЦКБ” АД- клон Сливен, оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 10.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Заверено копие от удостоверение за настоящ адрес от 09.09.2013 г., издадено от община
Елена с изх. №2/10.09.2013 г.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху

плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
- Имот № 032004, НТП – нива, с площ 39.386 дка, VІІІ категория, находящ се в местност
„Тозлуджа”, с начална конкурсна цена – 5.00 лв/дка и определен депозит за участие 39.39 лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. Марко Иванов Марков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН хххххххххх, л.к.
№ ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес: обл. Сливен, гр. Сливен,
ул.”Одрин” № 13, вх. А, ап.6.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №032004, землище с. Каменари, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 10.09.2013 г. за внесена сума от 39.39 лева
при „ЦКБ” АД- клон Сливен, оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 10.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Заверено копие от удостоверение за настоящ адрес от 09.09.2013 г., издадено от община
Елена с изх. №2/10.09.2013 г.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
2. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:

1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №032004, землище с. Каменари, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 39.39 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
- Имот № 033004, НТП – изоставена нива, с площ 10.640 дка, VІІІ категория, находящ се в
местност „Таслажака”, с начална конкурсна цена – 5.00 лв/дка и определен депозит за участие
10.64 лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица,
област Велико Търново, ул. „Отец Паисий” № 63 с управител Златка Николова Христова,
регистрирана като земеделски производител с ЕИК 104044415, с ЕГН хххххххххх, лична карта
ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес – гр. Горна Оряховица, ул.
„Македония” № 36.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №033004, землище Каменари, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;

6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 10.64 лева
при „ЦКБ” АД, клон В. Търново - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
2. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №033004, землище с. Каменари, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 10.64 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.

- Имот № 031003, НТП – нива, с площ 38.17 дка, VІІІ категория, находящ се в местност
„Тозлуджа”, с начална конкурсна цена – 5.00 лв/дка и определен депозит за участие 38.17 лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. „Васи инвест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико Търново,
ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова, регистрирана като земеделски
производител с ЕИК 200035003, с ЕГН хххххххххх, л.к. № хххххххххх, издадена от МВР
Велико Търново, с постоянен адрес гр.Елена, ул. „Крайбрежна №3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №031003, землище Каменари, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 38.17 лева
при „ЦКБ” АД – клон Велико Търново- оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.

2. Марко Иванов Марков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН хххххххххх, л.к.
№ ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес: обл. Сливен, гр. Сливен,
ул.”Одрин” № 13, вх. А, ап.6.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №031003, землище с. Каменари, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;

6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 10.09.2013 г. за внесена сума от 38.17 лева
при „ЦКБ” АД- клон Сливен, оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 10.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Заверено копие от удостоверение за настоящ адрес от 09.09.2013 г., издадено от община
Елена с изх. №2/10.09.2013 г.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
3. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕИК
6205051457, с ЕГН ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР
В.Търново, с постоянен адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №031003, землище с. Каменари, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 38.17 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците

поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
За имот №040016 с площ 18,507 дка, находящ се в местност „Екенлика”, VІІІ категория и начална
конкурсна цена 5.00 лв./дка не беше подадено нито едно предложение в указания срок.
След като разгледа всички документи за землището на с. Каменари, комисията продължи
да разглежда подадените документи за землището на с. БОЙКОВЦИ, както следва:
- Имот № 022034, НТП – нива, с площ 14.201 дка, VІІ категория, находящ се в местност
„Кушията”, с начална конкурсна цена – 6.00 лв/дка и определен депозит за участие 17.04 лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. „Васи инвест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико Търново,
ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова, регистрирана като земеделски
производител с ЕИК 200035003, с ЕГН хххххххххх, л.к. № хххххххххх, издадена от МВР
Велико Търново, с постоянен адрес гр.Елена, ул. „Крайбрежна №3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №022034, землище Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 17.04 лева
при „ЦКБ” АД – клон Велико Търново-оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
2. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32

Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №022034, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 17.04 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №46/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
03.09.2013 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
3. Иван Иванов Стойков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН ХХХХХХХХХ,
л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. В.Търново, гр. Елена ,
ул.”В. Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №022034, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;

9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 17.04 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №248/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
07.01.2003 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
4. Мехмед Мустафов Османов, регистриран като земеделски производител, с ЕГН хххххххххх,
л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. В.Търново, с. Бойковци
№ 58.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №022034, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 17.04 лева
при Централна кооперативна банка АД-офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 11.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на

участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
5. Мустафа Ибрям Чолак, регистриран като земеделски производител, с ЕГН хххххххххх, л.к.
№ ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. В.Търново, с. Светославци
№ 30.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №022034, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 17.04 лева
при Централна кооперативна банка АД-офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 02.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
- Имот № 025001, НТП – нива, с площ 22.831 дка, VІІ категория, находящ се в местност „Харам
пунар”, с начална конкурсна цена – 6.00 лв/дка и определен депозит за участие 27.40 лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. „Васи инвест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико Търново,
ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова, регистрирана като земеделски
производител с ЕИК 200035003, с ЕГН хххххххххх, л.к. № хххххххххх, издадена от МВР
Велико Търново, с постоянен адрес гр.Елена, ул. „Крайбрежна №3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №025001, землище Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;

3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 27.40 лева
при „ЦКБ” АД – клон Велико Търново-оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
2. Марко Иванов Марков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН хххххххххх, л.к.
№ ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес: обл. Сливен, гр. Сливен,
ул.”Одрин” № 13, вх. А, ап.6.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №025001, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 10.09.2013 г. за внесена сума от 27.40 лева
при „ЦКБ” АД- клон Сливен, оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 10.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Заверено копие от удостоверение за настоящ адрес от 09.09.2013 г., издадено от община
Елена с изх. №2/10.09.2013 г.

Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
3. Иван Иванов Стойков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН ХХХХХХХХХ,
л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. В.Търново, гр. Елена ,
ул.”В. Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №025001, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 27.40 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №248/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
07.01.2003 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
4. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:

1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №025001, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 27.40 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №46/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
03.09.2013 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
5. Мустафа Ибрям Чолак, регистриран като земеделски производител, с ЕГН хххххххххх, л.к.
№ ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. В.Търново, с. Светославци
№ 30.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №025001, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – копие;

10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 27.40 лева
при Централна кооперативна банка АД-офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 02.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
- Имот № 025004, НТП – нива, с площ 30.014 дка, VІІ категория, находящ се в местност „Харам
пунар”, с начална конкурсна цена – 6.00 лв/дка и определен депозит за участие 36.02 лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. „Васи инвест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико Търново,
ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова, регистрирана като земеделски
производител с ЕИК 200035003, с ЕГН хххххххххх, л.к. № хххххххххх, издадена от МВР
Велико Търново, с постоянен адрес гр.Елена, ул. „Крайбрежна №3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №025004, землище Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 36.02 лева
при „ЦКБ” АД – клон Велико Търново- офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.

2. Мустафа Ибрям Чолак, регистриран като земеделски производител, с ЕГН хххххххххх, л.к.
№ ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. В.Търново, с. Светославци
№ 30.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №025004, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 36.02 лева
при Централна кооперативна банка АД-офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 02.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
3. Мехмед Мустафов Османов, регистриран като земеделски производител, с ЕГН ххххххххх,
л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. Велико Търново, с.
Бойковци № 86.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №025004, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;

8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение от издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 36.02 лева
при Централна кооперативна банка АД-офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 11.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
4. Осман Мустафов Османов, регистриран като земеделски производител, с ЕГН хххххххххх,
л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. Велико Търново, с.
Бойковци № 58.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №025004, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – оригинал;
10. Документ за внесен депозит за сума от 36.02 лева с приходен касов ордер от община Елена от
04.09.2013 г. - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 04.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
Представените документи отговарят на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
- Имот № 061004, НТП – нива, с площ 12.226 дка, V категория, находящ се в местност „Манда
авеулу”, с начална конкурсна цена – 8.00 лв/дка и определен депозит за участие 19.56 лв.
Бяха отворени пликовете на:

1. „Васи инвест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико
Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова, регистрирана като
земеделски производител с ЕИК 200035003, с ЕГН
хххххххххх, л.к. № хххххххххх,
издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес гр.Елена, ул. „Крайбрежна №3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №061004, землище Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 19.56 лева
при „ЦКБ” АД – клон Велико Търново- офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
2. Фатме Касимова Мустафова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
хххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. Велико
Търново, с. Светославци № 41.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №061004, землище Бойковци - поставено в незапечатан,
ненадписан плик съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;

9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – оригинал;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 19.56 лева
при Централна кооперативна банка АД-офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Справка за животни / Таблица 3/ и справка за животни в обект по категории – заверени
копия;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията за
поставяне на ценовото предложение в запечатан, непрозрачен плик с надпис - Ценова
оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника в конкурса и неспазване на
изискванията по т. 5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника
проектодоговор (вписано е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а
именно, че „Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен
плик с надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса,
землището и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
3. Марко Иванов Марков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН хххххххххх, л.к.
№ ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес: обл. Сливен, гр. Сливен,
ул.”Одрин” № 13, вх. А, ап.6.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №061004, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 10.09.2013 г. за внесена сума от 19.56 лева
при „ЦКБ” АД- клон Сливен, оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 10.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Заверено копие от удостоверение за настоящ адрес от 09.09.2013 г., издадено от община
Елена с изх. №2/10.09.2013 г.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е

ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
4. Иван Иванов Стойков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН ХХХХХХХХХ,
л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. В.Търново, гр. Елена ,
ул.”В. Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №061004, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 19.56 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №248/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
07.01.2003 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
5. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;

2. Ценово предложение за имот №061004, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 19.56 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №46/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
03.09.2013 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
6. Мустафа Ибрям Чолак, регистриран като земеделски производител, с ЕГН хххххххххх, л.к.
№ ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. В.Търново, с. Светославци
№ 30.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №061004, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – копие;

10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 19.56 лева
при Централна кооперативна банка АД-офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 02.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
- Имот № 000084, НТП – ливада, с площ 72.936 дка, V категория, находящ се в местност
„Екенлика”, с начална конкурсна цена – 8.00 лв/дка и определен депозит за участие 116.70 лв.
Беше отворен пликът на:
1. „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица,
област Велико Търново, ул. „Отец Паисий” № 63 с управител Златка Николова Христова,
регистрирана като земеделски производител с ЕИК 104044415, с ЕГН хххххххххх, лична карта
ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес – гр. Горна Оряховица, ул.
„Македония” № 36.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №000084, землище Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 116.70 лева
при „ЦКБ” АД, клон В. Търново, офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 16.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Справка за животни – Таблица 3;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.

- Имот № 027022, НТП – ливада, с площ 18.468 дка, VІІ категория, находящ се в местност
„Тодоровото”, с начална конкурсна цена – 6.00 лв/дка и определен депозит за участие 22.16 лв.
Бяха отворени пликовете на:

1. Мехмед Мустафов Османов, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. Велико
Търново, с. Бойковци № 86.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №027022, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение от издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 22.16 лева
при Централна кооперативна банка АД-офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 13.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Справка за животни – от БАБХ – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
2. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №027022, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 22.16 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 12.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №46/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
03.09.2013 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
3. „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица,
област Велико Търново, ул. „Отец Паисий” № 63 с управител Златка Николова Христова,
регистрирана като земеделски производител с ЕИК 104044415, с ЕГН хххххххххх, лична карта
ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес – гр. Горна Оряховица, ул.
„Македония” № 36.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №027022, землище Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 22.16 лева
при „ЦКБ” АД, клон В. Търново, офис Елена - оригинал;

11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 16.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Справка за животни – таблица №3 – заверено копие;
Представените документи отговарят на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.

- Имот № 022024, НТП – нива, с площ 11.287 дка, VІІ категория, находящ се в местност
„Кушията”, с начална конкурсна цена – 6.00 лв/дка и определен депозит за участие 13.54 лв.
Бяха отворени пликовете на:

1. „Васи инвест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико
Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова, регистрирана като
земеделски производител с ЕИК 200035003, с ЕГН
хххххххххх, л.к. № хххххххххх,
издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес гр.Елена, ул. „Крайбрежна №3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №022024, землище Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 13.54 лева
при „ЦКБ” АД – клон Велико Търново- офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.

2. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:

1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №022024, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 13.54 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №46/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
03.09.2013 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
3. Марко Иванов Марков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН хххххххххх, л.к.
№ ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес: обл. Сливен, гр. Сливен,
ул.”Одрин” № 13, вх. А, ап.6.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №022024, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;

10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 10.09.2013 г. за внесена сума от 13.54 лева
при „ЦКБ” АД- клон Сливен, оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 10.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Заверено копие от удостоверение за настоящ адрес от 09.09.2013 г., издадено от община
Елена с изх. №2/10.09.2013 г.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
4. Иван Иванов Стойков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН ХХХХХХХХХ,
л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. В.Търново, гр. Елена ,
ул.”В. Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №022024, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 13.54 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №248/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
07.01.2003 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на

участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
5. Мустафа Ибрям Чолак, регистриран като земеделски производител, с ЕГН хххххххххх, л.к.
№ ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. В.Търново, с. Светославци
№ 30.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №022024, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 13.54 лева
при Централна кооперативна банка АД-офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 02.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
Представителя на „Родопа-Г. Оряховица-96” ЕООД напусна залата.
- Имот № 024006, НТП – нива, с площ 35.309 дка, VІІ категория, находящ се в местност „Харам
пунар”, с начална конкурсна цена – 6.00 лв/дка и определен депозит за участие 42.37 лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. Мустафа Ибрям Чолак, регистриран като земеделски производител, с ЕГН хххххххххх, л.к.
№ ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. В.Търново, с. Светославци
№ 30.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;

2. Ценово предложение за имот №024006, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 42.37 лева
при Централна кооперативна банка АД-офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 02.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
2. Иван Иванов Стойков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН ХХХХХХХХХ,
л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. В.Търново, гр. Елена ,
ул.”В. Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №024006, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 42.37 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;

11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №248/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
07.01.2003 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
3. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №024006, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 42.37 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №46/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
03.09.2013 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.

4. Марко Иванов Марков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН хххххххххх, л.к.
№ ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес: обл. Сливен, гр. Сливен,
ул.”Одрин” № 13, вх. А, ап.6.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №024006, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 10.09.2013 г. за внесена сума от 42.37 лева
при „ЦКБ” АД- клон Сливен, оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 11.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Заверено копие от удостоверение за настоящ адрес от 09.09.2013 г., издадено от община
Елена с изх. №2/10.09.2013 г.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
5. „Васи инвест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико
Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова, регистрирана като
земеделски производител с ЕИК 200035003, с ЕГН
хххххххххх, л.к. № хххххххххх,
издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес гр.Елена, ул. „Крайбрежна №3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №024006, землище Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 42.37 лева
при „ЦКБ” АД – клон Велико Търново- офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
- Имот № 024005, НТП – нива, с площ 15.403 дка, VІІ категория, находящ се в местност „Харам
пунар”, с начална конкурсна цена – 6.00 лв/дка и определен депозит за участие 18.48 лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. Иван Иванов Стойков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН ХХХХХХХХХ,
л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. В.Търново, гр. Елена ,
ул.”В. Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №024005, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 18.48 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;

13. Удостоверение за настоящ адрес №248/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
07.01.2003 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
2. Марко Иванов Марков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН хххххххххх, л.к.
№ ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес: обл. Сливен, гр. Сливен,
ул.”Одрин” № 13, вх. А, ап.6.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №024005, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 10.09.2013 г. за внесена сума от 18.48 лева
при „ЦКБ” АД- клон Сливен, оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 10.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Заверено копие от удостоверение за настоящ адрес от 09.09.2013 г., издадено от община
Елена с изх. №2/10.09.2013 г.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
3. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32

Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №024005, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 18.48 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №46/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
03.09.2013 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
4. Мустафа Ибрям Чолак, регистриран като земеделски производител, с ЕГН хххххххххх, л.к.
№ ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. В.Търново, с. Светославци
№ 30.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №024005, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – копие;

10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 18.48 лева
при Централна кооперативна банка АД-офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 02.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
В залата влязоха представители на „Васи инвест” ЕООД.
5. „Васи инвест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико
Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова, регистрирана като
земеделски производител с ЕИК 200035003, с ЕГН
хххххххххх, л.к. № хххххххххх,
издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес гр.Елена, ул. „Крайбрежна №3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №024005, землище Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 18.48 лева
при „ЦКБ” АД – клон Велико Търново- офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.

- Имот № 023025, НТП – изоставена нива, с площ 23.648 дка, VІІ категория, находящ се в
местност „Харам пунар”, с начална конкурсна цена – 6.00 лв/дка и определен депозит за участие
28.38 лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. Мехмед Мустафов Османов, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. Велико
Търново, с. Бойковци № 86.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №023025, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение от издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 28.38 лева
при Централна кооперативна банка АД-офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 11.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
2. Иван Иванов Стойков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН ХХХХХХХХХ,
л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. В.Търново, гр. Елена ,
ул.”В. Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №023025, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 28.38 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №248/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
07.01.2003 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
3. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №023025, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 28.38 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;

13. Удостоверение за настоящ адрес №46/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
03.09.2013 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
4. „Васи инвест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико
Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова, регистрирана като
земеделски производител с ЕИК 200035003, с ЕГН
хххххххххх, л.к. № хххххххххх,
издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес гр.Елена, ул. „Крайбрежна №3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №023025, землище Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 28.38 лева
при „ЦКБ” АД – клон Велико Търново- офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
- Имот № 064019, НТП – нива, с площ 12.657 дка, VІІ категория, находящ се в местност „Дере
чаир”, с начална конкурсна цена – 6.00 лв/дка и определен депозит за участие 15.19 лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕИК
6205051457, с ЕГН ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР
В.Търново, с постоянен адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32

Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №064019, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 15.19 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №46/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
03.09.2013 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
2. Иван Иванов Стойков, регистриран като земеделски производител, с ЕИК 104601106, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл.
В.Търново, гр. Елена , ул.”В. Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №064019, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;

9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 15.19 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №248/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
07.01.2003 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
3. Мехмед Мустафов Османов, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. Велико
Търново, с. Бойковци № 86.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №064019, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение от издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 15.19 лева
при Централна кооперативна банка АД-офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 11.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на

участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
- Имот № 040039, НТП – изоставена нива, с площ 64.709 дка, VІІ категория, находящ се в
местност „Юмеру сърт”, с начална конкурсна цена – 6.00 лв/дка и определен депозит за участие
77.65 лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. „Васи инвест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико
Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова, регистрирана като
земеделски производител с ЕИК 200035003, с ЕГН
хххххххххх, л.к. № хххххххххх,
издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес гр.Елена, ул. „Крайбрежна №3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №040039, землище Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 77.65 лева
при „ЦКБ” АД – клон Велико Търново- офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
2. Мустафа Ибрям Чолак, регистриран като земеделски производител, с ЕГН хххххххххх, л.к.
№ ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. В.Търново, с. Светославци
№ 30.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №040039, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 77.65 лева
при Централна кооперативна банка АД-офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 02.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
3. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №040039, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 77.65 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №46/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
03.09.2013 г. – заверено копие;

Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
4. Иван Иванов Стойков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН ХХХХХХХХХ,
л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. В.Търново, гр. Елена ,
ул.”В. Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №040039, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 77.65 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №248/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
07.01.2003 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
5. „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица,
област Велико Търново, ул. „Отец Паисий” № 63 с управител Златка Николова Христова,
регистрирана като земеделски производител с ЕИК 104044415, с ЕГН хххххххххх, лична карта
ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес – гр. Горна Оряховица, ул.
„Македония” № 36.

Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №040039, землище Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 77.65 лева
при „ЦКБ” АД, клон В. Търново, офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 16.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Представените документи отговарят на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
- Имот № 022035, НТП – нива, с площ 26.544 дка, VІІ категория, находящ се в местност
„Кушията”, с начална конкурсна цена – 6.00 лв/дка и определен депозит за участие 31.85 лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. „Васи инвест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико
Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова, регистрирана като
земеделски производител с ЕИК 200035003, с ЕГН
хххххххххх, л.к. № хххххххххх,
издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес гр.Елена, ул. „Крайбрежна №3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №022035, землище Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;

9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 31.85 лева
при „ЦКБ” АД – клон Велико Търново- офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
2. Мехмед Мустафов Османов, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. Велико
Търново, с. Бойковци № 86.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №022035, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение от издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 31.85 лева
при Централна кооперативна банка АД-офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 11.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.

3. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №022035, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 31.85 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №46/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
03.09.2013 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
4. Иван Иванов Стойков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН ХХХХХХХХХ,
л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. В.Търново, гр. Елена ,
ул.”В. Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №022035, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;

6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 31.85 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №248/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
07.01.2003 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
5. Мустафа Ибрям Чолак, регистриран като земеделски производител, с ЕГН хххххххххх, л.к.
№ ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. В.Търново, с. Светославци
№ 30.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №022035, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 31.85 лева
при Централна кооперативна банка АД-офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 02.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците

поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
- Имот № 061013, НТП – нива, с площ 12.494 дка, VІІ категория, находящ се в местност „Манда
Авеулу”, с начална конкурсна цена – 6.00 лв/дка и определен депозит за участие 14.99 лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. „Васи инвест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико
Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова, регистрирана като
земеделски производител с ЕИК 200035003, с ЕГН
хххххххххх, л.к. № хххххххххх,
издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес гр.Елена, ул. „Крайбрежна №3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №061013, землище Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 14.99 лева
при „ЦКБ” АД – клон Велико Търново- офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
2. Марко Иванов Марков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН хххххххххх, л.к.
№ ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес: обл. Сливен, гр. Сливен,
ул.”Одрин” № 13, вх. А, ап.6.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №061013, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;

4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 10.09.2013 г. за внесена сума от 14.99 лева
при „ЦКБ” АД- клон Сливен, оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 10.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Заверено копие от удостоверение за настоящ адрес от 09.09.2013 г., издадено от община
Елена с изх. №2/10.09.2013 г.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
3. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №061013, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 14.99 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;

12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №46/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
03.09.2013 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
4. Иван Иванов Стойков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН ХХХХХХХХХ,
л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. В.Търново, гр. Елена ,
ул.”В. Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №061013, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 14.99 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №248/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
07.01.2003 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.

5. Ниязи Мустафов Османов, регистриран като земеделски производител, с ЕГН хххххххххх,
л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. В. Търново, с.
Светославци № 43
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №061013, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – оригинал;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 14.99 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 04.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
- Имот № 023001, НТП – нива, с площ 23.000 дка, VІІ категория, находящ се в местност „Харам
пунар”, с начална конкурсна цена – 6.00 лв/дка и определен депозит за участие 27.60 лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. „Васи инвест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико
Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова, регистрирана като
земеделски производител с ЕИК 200035003, с ЕГН
хххххххххх, л.к. № хххххххххх,
издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес гр.Елена, ул. „Крайбрежна №3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №023001, землище Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;

9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 26.60 лева
при „ЦКБ” АД – клон Велико Търново- офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 4.
от конкурсните условия, а именно: внесен некоректен депозит в размер на 26.60 лева, а не 27.60
лв., определен в приложение №1 към Заповед № РД.02.05-502 / 30.08.2013 г. на кмета на община
Елена.
2. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №023001, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 27.60 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №46/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
03.09.2013 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.

3. Марко Иванов Марков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН хххххххххх, л.к.
№ ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес: обл. Сливен, гр. Сливен,
ул.”Одрин” № 13, вх. А, ап.6.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №023001, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 10.09.2013 г. за внесена сума от 27.60 лева
при „ЦКБ” АД- клон Сливен, оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 10.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Заверено копие от удостоверение за настоящ адрес от 09.09.2013 г., издадено от община
Елена с изх. №2/10.09.2013 г.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
4. Иван Иванов Стойков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН ХХХХХХХХХ,
л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. В.Търново, гр. Елена ,
ул.”В. Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №023001, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надпис на плика само с номера на имота и землището. Не е изписано името
на кандидата, съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 27.60 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №248/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
07.01.2003 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия и поясненията в края на „Раздел ІІ” за полагане надпис на малкия плик с
ценовото предложение, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
5. Мустафа Ибрям Чолак, регистриран като земеделски производител, с ЕГН хххххххххх, л.к.
№ ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. В.Търново, с. Светославци
№ 30.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №023001, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 27.60 лева
при Централна кооперативна банка АД-офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 02.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;

12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
- Имот № 036026, НТП – нива, с площ 21.187 дка, VІІ категория, находящ се в местност
„Гюлевски баир”, с начална конкурсна цена – 6.00 лв/дка и определен депозит за участие 25.42
лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №036026, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 25.42 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №46/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
03.09.2013 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.

2. „Васи инвест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико
Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова, регистрирана като
земеделски производител с ЕИК 200035003, с ЕГН
хххххххххх, л.к. № хххххххххх,
издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес гр.Елена, ул. „Крайбрежна №3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №036026, землище Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 25.42 лева
при „ЦКБ” АД – клон Велико Търново- офис Елена - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013 год.,
издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
3. Марко Иванов Марков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН хххххххххх, л.к.
№ ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес: обл. Сливен, гр. Сливен,
ул.”Одрин” № 13, вх. А, ап.6.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №036026, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;

9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 10.09.2013 г. за внесена сума от 25.42 лева
при „ЦКБ” АД- клон Сливен, оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 10.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Заверено копие от удостоверение за настоящ адрес от 09.09.2013 г., издадено от община
Елена с изх. №2/10.09.2013 г.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
4. Иван Иванов Стойков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН ХХХХХХХХХ,
л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. В.Търново, гр. Елена ,
ул.”В. Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №036026, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надпис на плика само с номера на имота и землището. Не е изписано името
на кандидата, съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 25.42 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №248/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
07.01.2003 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия и поясненията в края на „Раздел ІІ” за полагане надпис на малкия плик с
ценовото предложение, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е

ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
- Имот № 027003, НТП – изоставена нива, с площ 41.435 дка, VІІ категория, находящ се в
местност „Тодоровото”, с начална конкурсна цена – 6.00 лв/дка и определен депозит за участие
49.72 лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №027003, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 49.72 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №46/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
03.09.2013 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
- Имот № 000394, НТП – ливада, с площ 27.745 дка, VІІ категория, находящ се в местност
„Боялан”, с начална конкурсна цена – 6.00 лв/дка и определен депозит за участие 33.29 лв.

Беше отворен пликът на:
1. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №000394, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 33.29 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №46/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
03.09.2013 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
- Имот № 027001, НТП – нива, с площ 51.983 дка, VІІ категория, находящ се в местност
„Тодоровото”, с начална конкурсна цена – 6.00 лв/дка и определен депозит за участие 62.38 лв.
Беше отворен пликът на:
1. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №027001, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;

3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 62.38 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №46/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
03.09.2013 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
- Имот № 019007, НТП – изоставена нива, с площ 31.699 дка, V категория, находящ се в местност
„Яйкън алулу”, с начална конкурсна цена – 8.00 лв/дка и определен депозит за участие 50.72 лв.
Беше отворен пликът на:
1. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №019007, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;

9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 50.72 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №46/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
03.09.2013 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
- Имот № 072013, НТП – изоставена нива, с площ 79.357 дка, VІІ категория, находящ се в
местност „Кожа кафта”, с начална конкурсна цена – 6.00 лв/дка и определен депозит за участие
95.23 лв.
Беше отворен пликът на:
1. Марко Иванов Марков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН хххххххххх, л.к.
№ ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес: обл. Сливен, гр. Сливен,
ул.”Одрин” № 13, вх. А, ап.6.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №072013, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 10.09.2013 г. за внесена сума от 95.23 лева
при „ЦКБ” АД- клон Сливен, оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 10.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;

13. Заверено копие от удостоверение за настоящ адрес от 09.09.2013 г., издадено от община
Елена с изх. №2/10.09.2013 г.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
- Имот № 072006, НТП – изоставена нива, с площ 31.207 дка, VІІ категория, находящ се в
местност „Кожа кафта”, с начална конкурсна цена – 6.00 лв/дка и определен депозит за участие
37.45 лв.
Беше отворен пликът на:
1. Марко Иванов Марков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН хххххххххх, л.к.
№ ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес: обл. Сливен, гр. Сливен,
ул.”Одрин” № 13, вх. А, ап.6.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №072006, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 10.09.2013 г. за внесена сума от 37.45 лева
при „ЦКБ” АД- клон Сливен, оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 10.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Заверено копие от удостоверение за настоящ адрес от 09.09.2013 г., издадено от община
Елена с изх. №2/10.09.2013 г.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на

участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
- Имот № 021002, НТП – изоставена нива, с площ 23.797 дка, VІІ категория, находящ се в
местност „Гюлевски чукар”, с начална конкурсна цена – 6.00 лв/дка и определен депозит за
участие 28.56 лв.
Беше отворен пликът на:
1. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №021002, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 28.56 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №46/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
03.09.2013 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
- Имот № 058023, НТП – изоставена нива, с площ 10.5 дка, VІІ категория, находящ се в местност
„Ардъч дере”, с начална конкурсна цена – 6.00 лв/дка и определен депозит за участие 12.60 лв.
Бяха отворени пликовете на:

1. Марко Иванов Марков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН хххххххххх, л.к.
№ ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес: обл. Сливен, гр. Сливен,
ул.”Одрин” № 13, вх. А, ап.6.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №058023, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 10.09.2013 г. за внесена сума от 12.60 лева
при „ЦКБ” АД- клон Сливен, оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 10.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
13. Заверено копие от удостоверение за настоящ адрес от 09.09.2013 г., издадено от община
Елена с изх. №2/10.09.2013 г.
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
2. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №058023, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;

6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 12.60 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №46/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
03.09.2013 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
- Имот № 051070, НТП – изоставена нива, с площ 37.002 дка, VІІ категория, находящ се в
местност „Боялан”, с начална конкурсна цена – 6.00 лв/дка и определен депозит за участие 44.40
лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. Теменужка Василева Стойкова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, л.к. № ххххххххх, издадена на хххххххххход., МВР В.Търново, с постоянен
адрес, обл. В.Търново, гр. Елена , ул.”В.Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №051070, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 44.40 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;

11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №46/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
03.09.2013 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
2. Иван Иванов Стойков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН ХХХХХХХХХ,
л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В.Търново, с постоянен адрес, обл. В.Търново, гр. Елена ,
ул.”В. Левски” № 32
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №051070, землище с. Бойковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надпис на плика само с номера на имота и землището. Не е изписано името
на кандидата, съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно попълнена с
всички реквизити;
6. Проектодоговор с вписана годишна наемна цена;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника копие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 44.40 лева
при „Райфайзен БАНК - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация от 03.09.2013 год., издаден от община Елена оригинал;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Удостоверение за настоящ адрес №248/03.09.2013 год., издадено от община Елена от дата
07.01.2003 г. – заверено копие;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.6.
от конкурсните условия и поясненията в края на „Раздел ІІ” за полагане надпис на малкия плик с
ценовото предложение, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на

участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
За имот №028001 в землище с. Бойковци, с площ 54,003 дка, с начин на трайно ползване –
изоставена нива, находящ се в местност „Азмака”, VІІ категория и начална конкурсна цена 6.00
лв./дка не беше подадено нито едно предложение в указания срок.
За имот №057001 в землище с. Бойковци, с площ 10,172 дка, с начин на трайно ползване –
изоставена нива, находящ се в местност „Девежи”, V категория и начална конкурсна цена 8.00
лв./дка не беше подадено нито едно предложение в указания срок.

ПРОТОКОЛ ЗА ИМОТИТЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ЕЛЕНА, КОНСТАНТИН, ДЕБЕЛИ
РЪТ, БЕБРОВО, МАРЯН, ПАЛИЦИ, РУХОВЦИ, ИЛАКОВ РЪТ, МИЙКОВЦИ,
БУЙНОВЦИ, ТОДЮВЦИ, ДРЕНТА, БЛЪСКОВЦИ, ШИЛКОВЦИ И СРЕДНИ
КОЛИБИ
На 19.09.2013 год. комисията започна своята работа в 9.00 часа.
В залата присъстваха:
Валентин Петров Величков
Председателят на комисията, прочете Заповед № РД 02.05-502/30.08.2013 год. за провеждане
на публично оповестен конкурс и Заповед № РД.02.05-528/17.09.2013 г., с която се указва на
комисията за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на
земеделски земи, частна общинска собственост на община Елена, за срок от 10 години,
считано от започване на стопанската 2013-2014 година, да прилага предимството ТПi по т.І
и т.ІІ от Методиката за оценка на предложенията на участниците, утвърдена със заповед №
РД.02.05-502/30.08.2013 г. на кмета на община Елена само в случай, че адресната
регистрация на кандидатите е с дата, не по-късна от 16.03.2013 г.
Първо се разгледаха подадените документи за землището на гр. Елена, както следва:
- Имот № 014124, НТП - нива, площ – 10.095 дка, категория – VІ, находящ се в гр. Елена,
местност „Кръста”, с начална конкурсна цена 7.00 лева на декар и депозит за участие 14.13
лева.
Беше отворен пликът на:
1. „Васи инвест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико
Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова, регистрирана като
земеделски производител с ЕИК 200035003, с ЕГН
хххххххххх, л.к. № хххххххххх,
издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес гр.Елена, ул. „Крайбрежна №3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 014124, землище Елена, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;

4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 14.13
лева при „ЦКБ” АД – клон Велико Търново-оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
2. Валентин Петров Величков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново на ххххххххх г., с постоянен
адрес гр.Елена, ул. „Пролет” № 4, вх. Б, ет. 1, ап. 3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №014124, землище Елена, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 14.13
лева при „Райфайзенбанк” ЕАД – заверено копие;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;

Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
- Имот № 160005, НТП - нива, площ – 27.626 дка, категория – VІІ, находящ се в гр. Елена,
местност „Блатила”, с начална конкурсна цена 6.00 лева на декар и депозит за участие 33.15
лева.
Беше отворен пликът на:
1. Валентин Петров Величков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново на ххххххххх г., с постоянен
адрес гр.Елена, ул. „Пролет” № 4, вх. Б, ет. 1, ап. 3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №160005, землище Елена, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 33.15
лева при „Райфайзенбанк” ЕАД – заверено копие;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
2. „Острец-1” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена, област В. Търново, ул.
„Долни Болерци” № 4, с управител Румен Иванов Добрев, регистриран като земеделски
производител с ЕИК 104618372, с ЕГН ххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР
В.Търново на ххххххххх г., с постоянен адрес гр.Елена, ул. „Долни Болерци” № 4.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 160005, землище Елена, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;

3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 33.15
лева при „ЦКБ” АД – клон Велико Търново-оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 11.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
3. Цветанка Стоянова Капасъзова, регистриран като земеделски производител с ЕИК
ххххххххх, с ЕГН ххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В.Търново на 04.05.2011 г.,
с постоянен адрес гр.Елена, ул. „Велчова завера” № 4.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 160005, землище Елена, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор - непарафиран съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 33.15
лева при „ЦКБ” АД – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 12.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;

Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор.
4. Мариян Стефанов Христов, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В. Търново на ххххххххх г., с постоянен
адрес гр. Елена, ул. „Теодор Теодоров” № 6.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 160005, землище Елена, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 33.15
лева при „ЦКБ” АД – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 10.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
- Имот № 161015, НТП – изоставена нива, площ – 11.231 дка, категория – VІ, находящ се в
гр. Елена, местност „Дрянов рът”, с начална конкурсна цена 7.00 лева на декар и депозит за
участие 15.72 лева.
Беше отворен пликът на:
1. „Васи инвест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико
Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова, регистрирана като
земеделски производител с ЕИК 200035003, с ЕГН
хххххххххх, л.к. № хххххххххх,
издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес гр.Елена, ул. „Крайбрежна №3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 161015, землище Елена, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;

4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 15.72
лева при „ЦКБ” АД – клон Велико Търново-оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
2. Валентин Петров Величков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново на ххххххххх г., с постоянен
адрес гр.Елена, ул. „Пролет” № 4, вх. Б, ет. 1, ап. 3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 161015, землище Елена, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 15.72
лева при „Райфайзенбанк” ЕАД – заверено копие;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 10.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;

Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
- Имот № 100077, НТП – изоставена нива, площ – 19.480 дка, категория – VІІ, находящ се в
гр. Елена, местност „Дорни Болерци”, с начална конкурсна цена 6.00 лева на декар и депозит
за участие 23.38 лева.
Беше отворен пликът на:
1. „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий” № 63 с управител Златка Николова
Христова, регистрирана като земеделски производител с ЕИК 104044415, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, лична карта ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес
– гр. Горна Оряховица, ул. „Македония” № 36.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот №100077, землище Елена, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия.
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 23.38
лева при „ЦКБ” АД - оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия – участникът се допуска до
участие в конкурса.
- Имот № 200008, НТП – нива, площ – 14.623 дка, категория – VІ, находящ се в гр. Елена,
местност „Пръдлевото”, с начална конкурсна цена 7.00 лева на декар и депозит за участие
20.47 лева.
1. Валентин Петров Величков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново на ххххххххх г., с постоянен
адрес гр.Елена, ул. „Пролет” № 4, вх. Б, ет. 1, ап. 3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;

2. Ценово предложение за имот № 200008, землище Елена, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 20.47
лева при „Райфайзенбанк” ЕАД – заверено копие;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
2. „Васи инвест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико
Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова, регистрирана като
земеделски производител с ЕИК 200035003, с ЕГН
хххххххххх, л.к. № хххххххххх,
издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес гр.Елена, ул. „Крайбрежна №3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 200008, землище Елена, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 20.47
лева при „ЦКБ” АД – клон Велико Търново-оригинал;

11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
3. Цветанка Стоянова Капасъзова, регистриран като земеделски производител, с с ЕГН
ххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В.Търново на 04.05.2011 г., с постоянен
адрес гр.Елена, ул. „Велчова завера” № 4.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 200008, землище Елена, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор - непарафиран съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 20.47
лева при „ЦКБ” АД – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 12.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор.
След като разгледа всички документи за землището на гр. Елена, комисията продължи
да разглежда подадените документи за землището на с. Константин, както следва:
- Имот № 154001, НТП – изоставена нива, с площ 25.695 дка, V категория, находящ се в с.
Константин, местност „Кору кьой”, с начална конкурсна цена – 8.00 лв/дка и определен
депозит за участие 41.11 лв.
Беше отворен пликът на:
1. Слави Иванов Славов, с ЕГН ххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В.Търново
на 11.08.2011 г., с постоянен адрес гр.Елена, ул. „Васил Левски” № 109.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:

1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 154001, землище с. Константин, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор - непарафиран съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител - не;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 41.11
лева при „ЦКБ” АД – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 10.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор.
- За имот № 077011, НТП – нива, с площ 11.620 дка, находящ се в с. Константин, местност
„Бишкарницата”, VІІ категория и начална конкурсна цена 6.00 лв./дка - не беше подадено
нито едно предложение в указания срок.
- За имот № 077016, НТП – нива, с площ 13.584 дка, находящ се в с. Константин, местност
„Бишкарницата”, VІІ категория и начална конкурсна цена 6.00 лв./дка - не беше подадено
нито едно предложение в указания срок.
- За имот № 086014, НТП – изоставена нива, с площ 10.165 дка, находящ се в с.
Константин, местност „Брестите”, VІІ категория и начална конкурсна цена 6.00 лв./дка - не
беше подадено нито едно предложение в указания срок.
- За имот № 086017, НТП – изоставена нива, с площ 24.842 дка, находящ се в с.
Константин, местност „Брестите”, VІІ категория и начална конкурсна цена 6.00 лв./дка - не
беше подадено нито едно предложение в указания срок.
След като разгледа всички документи за землището на с. Константин, комисията
продължи да разглежда подадените документи за землището на с. Дрента, както следва:
- Имот № 000281, НТП – нива, с площ 10.636 дка., VІІІ категория, находящ се в с. Дрента,
местност „Кладечев трап”, с начална конкурсна цена – 5.00 лв/дка и определен депозит за
участие 10.64 лв.

1. „Мира-Мирослава Колева” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Багалевци п.к.
5094, общ. Елена, обл. В. Търново, с управител Мирослава Тодорова Колева, регистрирана
като земеделски производител с ЕИК 201407093, с ЕГН ххххххххх, л.к. № ххххххххх,
издадена на 20.05.2011 г. от МВР В. Търново, с постоянен адрес гр.В. Търново, ул. „Никола
Габровски” № 42, вх. В, ет. 2, ап. 5.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 000281, землище с. Дрента, непоставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 10.64
лева при „ЦКБ” АД – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 04.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.2
и 5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
- Имот № 245001, НТП – изоставена нива, с площ 12.503 дка, VІІІ категория, находящ се в с.
Дрента, местност „Бабино Великино”, с начална конкурсна цена – 5.00 лв/дка и определен
депозит за участие 12.50 лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. „Мира-Мирослава Колева” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Багалевци п.к.
5094, общ. Елена, обл. В. Търново, с управител Мирослава Тодорова Колева, регистрирана
като земеделски производител с ЕИК 201407093, с ЕГН ххххххххх, л.к. № ххххххххх,
издадена на хххххххххх г. от МВР В. Търново, с постоянен адрес гр.В. Търново, ул. „Никола
Габровски” № 42, вх. В, ет. 2, ап. 5.

Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 245001, землище с. Дрента, непоставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 12.50
лева при „ЦКБ” АД – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 04.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т. 5.2
и т. 5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците
поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху
плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на
участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на нерегламентирано в условията
място – проектодоговора.
- За имот № 000539, НТП – нива, с площ 11.664 дка, находящ се в с. Дрента, местност
„Мутева поляна”, VІІІ категория и начална конкурсна цена 5.00 лв./дка - не беше подадено
нито едно предложение в указания срок.
След като разгледа всички документи за землището на с. Дрента, комисията продължи
да разглежда подадените документи за землището на с. Беброво както следва:
- Имот № 103021, НТП – нива, с площ 14.237 дка., VІІІ категория, находящ се в с. Беброво,
местност „Ръта-буката”, с начална конкурсна цена – 5.00 лв/дка и определен депозит за
участие 14.24 лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. „Васи инвест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико
Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова, регистрирана като
земеделски производител с ЕИК 200035003, с ЕГН
хххххххххх, л.к. № хххххххххх,
издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес гр.Елена, ул. „Крайбрежна №3.

Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 103021, землище с. Беброво, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 14.24
лева при „ЦКБ” АД – клон Велико Търново-оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
- Имот № 128098, НТП – изоставена нива, с площ 11.180 дка., VІІІ категория, находящ се в с.
Беброво, местност „Къдраки дол”, с начална конкурсна цена – 5.00 лв/дка и определен
депозит за участие 11.18 лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. „Васи инвест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена, област Велико
Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова, регистрирана като
земеделски производител с ЕИК 200035003, с ЕГН
хххххххххх, л.к. № хххххххххх,
издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес гр.Елена, ул. „Крайбрежна №3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 128098, землище с. Беброво, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;

7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 11.18
лева при „ЦКБ” АД – клон Велико Търново-оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 13.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
- За имот № 096001, НТП – използв. ливада, с площ 124.556 дка, находящ се в землището
на с. Беброво, местност „Садината”, VІІІ категория и начална конкурсна цена 5.00 лв./дка не беше подадено нито едно предложение в указания срок.
- За имот № 180010, НТП – изоставена нива, с площ 10.916 дка, находящ се в землището на
с. Беброво, местност „Сюлименчовци”, ІV категория и начална конкурсна цена 10.00 лв./дка
- не беше подадено нито едно предложение в указания срок.
След като разгледа всички документи за землището на с. Беброво, комисията продължи
да разглежда подадените документи за землището на с. Тодювци както следва:
- Имот № 171009, НТП – изоставена нива, с площ 18.584 дка., VІІІ категория, находящ се в с.
Тодювци, местност „Рашина стена”, с начална конкурсна цена – 5.00 лв/дка и определен
депозит за участие 18.58 лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. Валентин Петров Величков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново на ххххххххх г., с постоянен
адрес гр.Елена, ул. „Пролет” № 4, вх. Б, ет. 1, ап. 3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 171009, землище с. Тодювци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;

9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 18.58
лева при „Райфайзенбанк” ЕАД – заверено копие;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
- Имот № 525007, НТП – изоставена нива, с площ 13.000 дка., VІІІ категория, находящ се в с.
Тодювци, местност „Димов трап”, с начална конкурсна цена – 5.00 лв/дка и определен
депозит за участие 13.00 лв.
Беше отворен пликът на:
1. „ЕКО МИЛК” ООД гр. Русе, със седалище и адрес на управление гр. Русе, обл. Русе, ул.
„Църковна Независимост” № 11, ет. 2, ап. 12, регистрирана като земеделски производител с
ЕИК 117667622, МОЛ Янко Иванов Янков ЕГН ххххххххх с постоянен адрес гр. Елена, обл.
В. Търново, ул. „Мир” № 2, вх. Б, ап. 2.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 525007, землище с. Тодювци, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 13.00
лева при „ЦКБ” АД – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 03.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2 и т.5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор

(вписано е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.
- Имот № 712008, НТП – изоставена нива, с площ 13.500 дка., VІІІ категория, находящ се в с.
Тодювци, местност „Събчев трап”, с начална конкурсна цена – 5.00 лв/дка и определен
депозит за участие 13.50 лв.
Беше отворен пликът на:
1. „ЕКО МИЛК” ООД гр. Русе, със седалище и адрес на управление гр. Русе, обл. Русе, ул.
„Църковна Независимост” № 11, ет. 2, ап. 12, регистрирана като земеделски производител с
ЕИК 117667622, МОЛ Янко Иванов Янков ЕГН ххххххххх с постоянен адрес гр. Елена, обл.
В. Търново, ул. „Мир” № 2, вх. Б, ап. 2.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 712008, землище с. Тодювци, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – с вписано ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 13.50
лева при „ЦКБ” АД – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 03.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2 и т.5.6. от конкурсните условия, а именно парафиран от участника проектодоговор
(вписано е ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора.

След като разгледа всички документи за землището на с. Тодювци, комисията
продължи да разглежда подадените документи за землището на с. Илаков рът както
следва:
- Имот № 034005, НТП – нива, с площ 10.341 дка., VІІІ категория, находящ се в с. Илаков
рът, местност „Христовска кория”, с начална конкурсна цена – 5.00 лв/дка и определен
депозит за участие 10.34 лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. Мариян Стефанов Христов, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В. Търново на ххххххххх г., с постоянен
адрес гр. Елена, ул. „Теодор Теодоров” № 6.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 034005, землище с. Илаков рът, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 10.34
лева при „ЦКБ” АД – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 10.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
2. Валентин Петров Величков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново на ххххххххх г., с постоянен
адрес гр.Елена, ул. „Пролет” № 4, вх. Б, ет. 1, ап. 3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 034005, землище с. Илаков рът, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;

4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 10.34
лева при „Райфайзенбанк” ЕАД – заверено копие;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
- За имот № 024048, НТП – нива, с площ 13.406 дка, находящ се в с. Илаков рът, местност
„Градев дол”, VІІІ категория и начална конкурсна цена 5.00 лв./дка - не беше подадено нито
едно предложение в указания срок.
След като разгледа всички документи за землището на с. Илаков рът, комисията
продължи да разглежда подадените документи за землището на с. Средни колиби както
следва:
- Имот № 136016, НТП – изоставена нива, с площ 231.092 дка., VІІ категория, находящ се в с.
Средни колиби, местност „Дебели дол”, с начална конкурсна цена – 6.00 лв/дка и определен
депозит за участие 277.31 лв.
Беше отворен пликът на:
1. Сава Иванов Крадлеков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН ххххххххх,
л.к. № ххххххххх, издадена от МВР София на ххххххххх г., с постоянен адрес гр.София,
бул. „Черни връх” № 38, ет. 4, ап. 29, настоящ адрес от 19.06.2009 г., гр. Елена, ул.
„Крайбрежна” № 5.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 136016, землище с. Средни колиби, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 277.31
лева при Община Елена – заверено копие;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 16.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение за настоящ адрес в град Елена от 2009 год.;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
- За имот № 111030, НТП – изоставена нива, с площ 12.348 дка, находящ се в с. Средни
колиби, местност „Йоргов зъбер”, VІІ категория и начална конкурсна цена 6.00 лв./дка - не
беше подадено нито едно предложение в указания срок.
След като разгледа всички документи за землището на с. Средни колиби, комисията
продължи да разглежда подадените документи за землището на с. Буйновци както
следва:
- Имот № 016012, НТП – нива, с площ 231.092 дка., VІІІ категория, находящ се в с.
Буйновци, местност „Брайновското”, с начална конкурсна цена – 5.00 лв/дка и определен
депозит за участие 10.33 лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. Валентин Петров Величков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново на ххххххххх г., с постоянен
адрес гр.Елена, ул. „Пролет” № 4, вх. Б, ет. 1, ап. 3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 016012, землище с. Буйновци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;

8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 10.33
лева при „Райфайзенбанк” ЕАД – заверено копие;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
2. Мариян Стефанов Христов, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В. Търново на ххххххххх г., с постоянен
адрес гр. Елена, ул. „Теодор Теодоров” № 6.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 016012, землище с. Буйновци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 10.33
лева при „ЦКБ” АД – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 10.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
3. Йордан Николов Шейтанов, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В. Търново на ххххххххх г., с постоянен
адрес с. Руховци № 13.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;

2. Ценово предложение (оригинал) за имот № 016012, землище с. Буйновци, непоставено в
запечатан, непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните
условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 10.09.2013 г. за внесена сума от 10.33
лева при „ЦКБ” АД – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 10.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.”. Оригиналът на Ценовото предложение е поставено директно в
документацията, без да е обособено в непрозрачен, запечатан плик. Плик с надпис
„Ценова оферта” също е открит, запечатан, но съдържанието му не е известно на
комисията.
4. „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий” № 63 с управител Златка Николова
Христова, регистрирана като земеделски производител с ЕИК 104044415, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, лична карта ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново, с постоянен адрес
– гр. Горна Оряховица, ул. „Македония” № 36.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 016012, землище с. Буйновци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;

7. Копие от скица на имота - липсва;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 16.09.2013 г. за внесена сума от 10.33
лева при „ЦКБ” АД – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация, касов бон, представен в оригинал от
16.09.2013 год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.7., неприложена скица на имота.
След като разгледа всички документи за землището на с. Буйновци, комисията
продължи да разглежда подадените документи за землището на с. Блъсковци както
следва:
- Имот № 030002, НТП – нива, с площ 13.433 дка., VІІ категория, находящ се в с. Блъсковци,
местност „Балушка локва”, с начална конкурсна цена – 6.00 лв/дка и определен депозит за
участие 16.12 лв.
Беше отворен пликът на:
2. Тодор Димитров Трухчев, регистриран като земеделски производител, с ЕГН ххххххххх,
л.к. № ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново на ххххххххх г., с постоянен адрес
гр.Елена, ул. „Арх. Миланов” № 1.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 030002, землище с. Блъсковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия –
написано на плика ценово предложение;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Проектодоговор – вписано ценово предложение;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 09.09.2013 г. за внесена сума от 16.12
лева при „ЦКБ” АД – оригинал;

11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – липсва;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., т.5.6, и т.5.13 а именно, парафиран от участника проектодоговор (вписано е
ценовото предложение), както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че
„Участниците поставят предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с
надпис. Върху плика се полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището
и името на участника в конкурса.” Предложението за цена е поставено на
нерегламентирано в условията място – проектодоговора и върху плика, липсва копие от
документ за самоличност, което води до отстраняването му.
- За имот № 034018, НТП – нива, с площ 14.811 дка, находящ се в с. Блъсковци, местност
„Велевска оградня”, VІІ категория и начална конкурсна цена 6.00 лв./дка - не беше подадено
нито едно предложение в указания срок.
- За имот № 064014, НТП – нива, с площ 14.081 дка, находящ се в с. Блъсковци, местност
„Кръста”, VІІ категория и начална конкурсна цена 6.00 лв./дка - не беше подадено нито едно
предложение в указания срок.
След като разгледа всички документи за землището на с. Блъсковци, комисията
продължи да разглежда подадените документи за землището на с. Шилковци както
следва:
- Имот № 154039, НТП – нива, с площ 14.538 дка., VІІ категория, находящ се в с. Шилковци,
местност „Брусова могила”, с начална конкурсна цена – 6.00 лв/дка и определен депозит за
участие 17.45 лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. Мариян Стефанов Христов, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В. Търново на ххххххххх г., с постоянен
адрес гр. Елена, ул. „Теодор Теодоров” № 6.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 154039, землище с. Шилковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;

9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 17.45
лева при „ЦКБ” АД – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 10.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
2. Валентин Петров Величков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново на ххххххххх г., с постоянен
адрес гр.Елена, ул. „Пролет” № 4, вх. Б, ет. 1, ап. 3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 154039, землище с. Шилковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 17.45
лева при „Райфайзенбанк” ЕАД – заверено копие;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
- Имот № 052002, НТП – нива, с площ 20.738дка., VІ категория, находящ се в с. Шилковци,
местност „Кръствски ръжда”, с начална конкурсна цена – 7.00 лв/дка и определен депозит за
участие 29.03 лв.
Бяха отворени пликовете на:

1. Мариян Стефанов Христов, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В. Търново на ххххххххх г., с постоянен
адрес гр. Елена, ул. „Теодор Теодоров” № 6.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 052002, землище с. Шилковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 29.03
лева при „ЦКБ” АД – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 10.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
2. Валентин Петров Величков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново на ххххххххх г., с постоянен
адрес гр.Елена, ул. „Пролет” № 4, вх. Б, ет. 1, ап. 3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 052002, землище с. Шилковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;

9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 29.03
лева при „Райфайзенбанк” ЕАД – заверено копие;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
3. „Острец-1” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена, област В. Търново, ул.
„Долни Болерци” № 4, с управител Румен Иванов Добрев, регистриран като земеделски
производител с ЕИК 104618372, с ЕГН ххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР
В.Търново на ххххххххх г., с постоянен адрес гр.Елена, ул. „Долни Болерци” № 4.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 052002, землище с. Шилковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 29.03
лева при „ЦКБ” АД – клон Велико Търново-оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 11.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
4. Бянка Владимирова Стоянова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново на ххххххххх г., с постоянен
адрес общ. Елена, с. Шилковци № 10.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;

2. Ценово предложение за имот № 052002, землище с. Шилковци, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 05.09.2013 г. за внесена сума от 29.03
лева при „ЦКБ” АД – заверено копие;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 05.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.”.
- Имот № 056001, НТП – нива, с площ 10.818 дка., VІ категория, находящ се в с. Шилковци,
местност „Поленито”, с начална конкурсна цена – 7.00 лв/дка и определен депозит за участие
15.15 лв.
Бяха отворени пликовете на:
1. Валентин Петров Величков, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново на ххххххххх г., с постоянен
адрес гр.Елена, ул. „Пролет” № 4, вх. Б, ет. 1, ап. 3.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 056001, землище с. Шилковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;

7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 12.09.2013 г. за внесена сума от 15.15
лева при „Райфайзенбанк” ЕАД – заверено копие;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 09.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
2. „Острец-1” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена, област В. Търново, ул.
„Долни Болерци” № 4, с управител Румен Иванов Добрев, регистриран като земеделски
производител с ЕИК 104618372, с ЕГН ххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР
В.Търново на ххххххххх г., с постоянен адрес гр.Елена, ул. „Долни Болерци” № 4.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 056001, землище с. Шилковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 15.15
лева при „ЦКБ” АД – клон Велико Търново-оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 11.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
3. Ганка Стефанова Стоянова, регистрирана като земеделски производител, с ЕГН
ххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР Велико Търново на ххххххххх г., с постоянен
адрес общ. Елена, с. Баевци № 2.

Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 056001, землище с. Шилковци, не поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;
9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 05.09.2013 г. за внесена сума от 15.15
лева при „ЦКБ” АД – заверено копие;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 05.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради неспазване на изискванията по т.
5.2., както и поясненията в края на „Раздел II”, а именно, че „Участниците поставят
предложението за цена в запечатан малък непрозрачен плик с надпис. Върху плика се
полага надпис – Ценова оферта, обекта на конкурса, землището и името на участника
в конкурса.”.
4. Мариян Стефанов Христов, регистриран като земеделски производител, с ЕГН
ххххххххх, л.к. № ххххххххх, издадена от МВР В. Търново на ххххххххх г., с постоянен
адрес гр. Елена, ул. „Теодор Теодоров” № 6.
Пликът беше редовен от външната страна и съдържаше:
1. Заявление за участие – вярно попълнено с всички реквизити;
2. Ценово предложение за имот № 056001, землище с. Шилковци, поставено в запечатан,
непрозрачен плик, надлежно надписан съгласно указанията в конкурсните условия;
3. Декларация за оглед на обекта – вярно попълнена с всички реквизити;
4. Декларация от участника за съгласие с условията на – вярно попълнена с всички
реквизити;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.т.2,3 и 4 от Наредба за
стопанисване и управление на земеделски земи и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – вярно
попълнена с всички реквизити;
6. Парафиран проектодоговор съгласно указанията;
7. Копие от скица на имота - приложена;
8. Заверено копие от валидна карта за регистрация на зем. производител;

9. Удостоверение издадено от община Елена за наличие или липса на задължения по местни
данъци и такси, както и други задължения към община Елена – заверено от участника
ксерокопие;
10. Документ за внесен депозит с вносна бележка от 13.09.2013 г. за внесена сума от 15.15
лева при „ЦКБ” АД – оригинал;
11. Документ за закупена конкурсна документация – представен в оригинал от 10.09.2013
год., издаден от община Елена;
12. Документ за самоличност – заверено от участника копие, валидно;
13. Заверено копие от удостоверение от търговския регистър;
Представените документи отговаряха на конкурсните условия. Кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
За имот № 126012, НТП – изоставена нива, с площ 31.156 дка, находящ се в землището на с.
Шилковци, местност „Милонов чукар”, VІІ категория и начална конкурсна цена 6.00 лв./дка не беше подадено нито едно предложение в указания срок.
За имот № 018001, НТП – нива, с площ 35.942 дка, находящ се в землището на с. Дебели
рът, местност „Ливадите”, VІ категория и начална конкурсна цена 7.00 лв./дка - не беше
подадено нито едно предложение в указания срок.
За имот № 018022, НТП – нива, с площ 39.924 дка, находящ се в землището на с. Дебели
рът, местност „Касъровото”, VІІІ категория и начална конкурсна цена 5.00 лв./дка - не беше
подадено нито едно предложение в указания срок.
За имот № 045006, НТП – изоставена нива, с площ 10.235 дка, находящ се в землището на с.
Дебели рът, местност „Газиря”, VІІІ категория и начална конкурсна цена 5.00 лв./дка - не
беше подадено нито едно предложение в указания срок.
За имот № 045027, НТП – изоставена нива, с площ 13.368 дка, находящ се в землището на с.
Дебели рът, местност „Газиря”, VІІІ категория и начална конкурсна цена 5.00 лв./дка - не
беше подадено нито едно предложение в указания срок.
За имот № 042076, НТП – изоставена нива, с площ 11.132 дка, находящ се в землището на с.
Палици, местност „Кривуля”, ІV категория и начална конкурсна цена 10.00 лв./дка - не беше
подадено нито едно предложение в указания срок.
За имот № 044001, НТП – изоставена нива, с площ 65.498 дка, находящ се в землището на с.
Марян, местност „Ганев дол”, VІІІ категория и начална конкурсна цена 5.00 лв./дка - не
беше подадено нито едно предложение в указания срок.
За имот № 074037, НТП – ливада, с площ 10.936 дка, находящ се в землището на с. Марян,
местност „Еленска дъбрава”, ІV категория и начална конкурсна цена 10.00 лв./дка - не беше
подадено нито едно предложение в указания срок.
За имот № 051001, НТП – изоставена нива, с площ 17.509 дка, находящ се в землището на с.
Мийковци, местност „Хазмака”, VІІІ категория и начална конкурсна цена 5.00 лв./дка - не
беше подадено нито едно предложение в указания срок.

За имот № 063001, НТП – нива, с площ 11.871 дка, находящ се в землището на с. Руховци,
местност „Голяма Дъбрава”, VІ категория и начална конкурсна цена 7.00 лв./дка - не беше
подадено нито едно предложение в указания срок.
След процедурата по разглеждане на представените документи, комисията премина
към отваряне на пликовете с ценови предложения и класира кандидатите, както следва:
Землище с. Майско
За имот № 084020 с площ 17,532 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, V категория,
находящ се в местност „През реката” в землище с. Майско, „Родопа-Г.Оряховица-96”
ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, с
управител Златка Николова Христова, като единствен допуснат кандидат се обявява за
спечелил конкурса с общ брой точки – 30 и предложена цена на декар – 15.00 лева.
За имот № 070001 с площ 51,433 дка, V категория, с начин на трайно ползване „из. нива”,
находящ се в местност „Куроолу в землище с. Майско” , „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, област Велико Търново с
управител Златка Николова Христова, като единствен допуснат кандидат се обявява за
спечелил конкурса с общ брой точки – 30 и предложена цена на декар – 15.00 лева.
За имот №066014 с площ 38,218 дка, V категория, с начин на трайно ползване „из. нива”,
находящ се в местност „Каракутларе” в землище с. Майско , Родопа-Г.Оряховица-96”
ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, област Велико Търново с
управител Златка Николова Христова, като единствен допуснат кандидат се обявява за
спечелил конкурса с общ брой точки – 30 и предложена цена на декар – 15.00 лева.
За имот №065002 с площ 10,166 дка, V категория, с начин на трайно ползване „из. нива”,
находящ се в местност „Кушията” в землище с. Майско, Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, с
управител Златка Николова Христова, като единствен допуснат кандидат се обявява за
спечелил конкурса с общ брой точки – 30 и предложена цена на декар – 12.00 лева.
За имот № 062032 с площ 88,748 дка, V категория, с начин на трайно ползване „из. нива”,
находящ се в местност „Паяджи” в землище с. Майско , Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, с
управител Златка Николова Христова като единствен допуснат кандидат се обявява за
спечелил конкурса с общ брой точки – 30 и предложена цена на декар – 14.50 лева.
За имот № 053039 с площ 10,564 дка, V категория, с начин на трайно ползване „ов.
градина”, находящ се в местност „Гол. блок” в землище с. Майско, „Родопа-Г.Оряховица96” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, област Велико
Търново, с управител Златка Николова Христова, като единствен допуснат кандидат се
обявява за спечелил конкурса с общ брой точки – 30 и предложена цена на декар – 15.00
лева.
За имот № 061023 с площ 34,91 дка, V категория, с начин на трайно ползване „ливада”,
находящ се в местност Паяджи в землище с. Майско, „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, с управител

Златка Николова Христова, като единствен допуснат кандидат се обявява за спечелил
конкурса с общ брой точки – 20 и предложена цена на декар – 14.00 лева.
За имот № 063026 с площ 51,474 дка, V категория, с начин на трайно ползване „ливада”,
находящ се в местност „Паяджи” в землище с. Майско, „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, с
управител Златка Николова Христова, като единствен допуснат кандидат се обявява за
спечелил конкурса с общ брой точки – 20 и предложена цена на декар – 13.50 лева.
За имот № 063028 с площ 74,807 дка, V категория, с начин на трайно ползване „ливада”,
находящ се в местност „Паяджи” в землище с. Майско, „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, с
управител Златка Николова Христова, като единствен допуснат кандидат се обявява за
спечелил конкурса с общ брой точки – 20 и предложена цена на декар – 14.00 лева.
За имот № 066001 с площ 25,049 дка, V категория, с начин на трайно ползване „ливада”,
находящ се в местност „Кушията” в землище с. Майско , „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, с
управител Златка Николова Христова, като единствен допуснат кандидат се обявява за
спечелил конкурса с общ брой точки – 20 и предложена цена на декар – 13.00 лева.
За имот № 085003 с площ 12,361 дка, V категория, с начин на трайно ползване „ливада”,
находящ се в местност „През реката” в землище с. Майско , „Родопа-Г.Оряховица-96”
ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, с
управител Златка Николова Христова, като единствен допуснат кандидат се обявява за
спечелил конкурса с общ брой точки – 20 и предложена цена на декар – 12.00 лева.
За имот № 046005 с площ 26,064 дка, V категория, с начин на трайно ползване „изоставена
нива”, находящ се в местност „Хармана” в землище с. Майско са класирани: на ПЪРВО
място с 40 бр. точки и предложена цена – 21.00 лева на декар е „Васи инвест” ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико Търново, ул. „Крайбрежна” №
3, с управител Ваня Петкова Шопова; на ВТОРО място с 21 общ брой точки и предложена
цена на декар -15.00 лева на декар е „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, с управител Златка
Николова Христова. За спечелил конкурса се обявява „Васи инвест” ЕООД.
Землище с. Бойковци
За имот №022024 с площ 11,287 дка, VІІ категория, с начин на трайно ползване „нива”,

находящ се в местност „Кушията” в землище с. Бойковци, „Васи инвест” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Елена, област Велико Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с
управител Ваня Петкова Шопова, като единствен допуснат кандидат се обявява за
спечелил конкурса с общ брой точки – 40 и предложена цена на декар – 17.00 лева.
За имот №022034 с площ 14,201 дка, VІІ категория, с начин на трайно ползване „нива”, находящ се
в местност „Кушията” в землище с. Бойковци, „Васи инвест” ЕООД, със седалище и адрес на

управление гр. Елена, област Велико Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня
Петкова Шопова, като единствен допуснат кандидат се обявява за спечелил конкурса с
общ брой точки – 40 и предложена цена на декар – 17.00 лева.

За имот №022035 с площ 26,544 дка, VІІ категория, с начин на трайно ползване „нива”, находящ се
в местност „Кушията” в землище с. Бойковци, „Васи инвест” ЕООД, със седалище и адрес на

управление гр. Елена, област Велико Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня
Петкова Шопова, като единствен допуснат кандидат се обявява за спечелил конкурса с
общ брой точки – 40 и предложена цена на декар – 16.00 лева.
За имот №023025 с площ 23,648 дка, VІІ категория, с начин на трайно ползване „нива”, находящ се
в местност „Кушията” в землище с. Бойковци, „Васи инвест” ЕООД, със седалище и адрес на

управление гр. Елена, област Велико Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня
Петкова Шопова, като единствен допуснат кандидат се обявява за спечелил конкурса с
общ брой точки – 40 и предложена цена на декар – 20.00 лева.
За имот №024005 с площ 15,403 дка, VІІ категория, с начин на трайно ползване „нива”, находящ се
в местност „Харам пунар” в землището на с. Бойковци, „Васи инвест” ЕООД, със седалище и

адрес на управление гр. Елена, област Велико Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител
Ваня Петкова Шопова, като единствен допуснат кандидат се обявява за спечелил
конкурса с общ брой точки – 40 и предложена цена на декар – 26.00 лева.
За имот №024006 с площ 35,309 дка, VІІ категория, с начин на трайно ползване „нива”, находящ се
в местност „Харам пунар” в землището на с. Бойковци, „Васи инвест” ЕООД, със седалище и

адрес на управление гр. Елена, област Велико Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител
Ваня Петкова Шопова, като единствен допуснат кандидат се обявява за спечелил
конкурса с общ брой точки – 40 и предложена цена на декар – 26.00 лева.
За имот №025001 с площ 22,831 дка, VІІ категория, с начин на трайно ползване „нива”, находящ се
в местност „Харам пунар” в землището на с. Бойковци, „Васи инвест” ЕООД, със седалище и

адрес на управление гр. Елена, област Велико Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител
Ваня Петкова Шопова, като единствен допуснат кандидат се обявява за спечелил
конкурса с общ брой точки – 40 и предложена цена на декар – 26.00 лева.
За имот №036026 с площ 21,187 дка, VІІ категория, с начин на трайно ползване „нива”, находящ се
в местност „Гюлевски баир” в землището на с. Бойковци, „Васи инвест” ЕООД, със седалище

и адрес на управление гр. Елена, област Велико Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител
Ваня Петкова Шопова, като единствен допуснат кандидат се обявява за спечелил
конкурса с общ брой точки – 40 и предложена цена на декар – 21.00 лева.
За имот №061004 с площ 12,226 дка, V категория, с начин на трайно ползване „нива”, находящ се в
местност „Манда авеулу” в землището на с. Бойковци, „Васи инвест” ЕООД, със седалище и

адрес на управление гр. Елена, област Велико Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител
Ваня Петкова Шопова, като единствен допуснат кандидат се обявява за спечелил
конкурса с общ брой точки – 40 и предложена цена на декар – 26.00 лева.
За имот № 040039 с площ 64,709 дка, VІІ категория, с начин на трайно ползване
„изоставена нива”, находящ се в местност „Юмеру сърт” в землището на с. Бойковци са
класирани: на ПЪРВО място с 40 бр. точки и предложена цена – 16.00 лева на декар е
„Васи инвест” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико
Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова; на ВТОРО място с 28
общ брой точки и предложена цена - 15.00 лева на декар е „Родопа-Г.Оряховица-96”

ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, с
управител Златка Николова Христова. За спечелил конкурса се обявява „Васи инвест”
ЕООД.
За имот № 061013 с площ 12,494 дка, VІІ категория, с начин на трайно ползване „нива”,
находящ се в местност „Манда авеулу” в землището на с. Бойковци са класирани: на
ПЪРВО място с 44 бр. точки и предложена цена – 25.00 лева на декар е Ниязи
Мустафов Османов от с. Светославци; на ВТОРО място с 40 бр. точки и предложена
цена на декар -26.00 лева е „Васи инвест” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.
Елена , област Велико Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова.
За спечелил конкурса се обявява Ниязи Мустафов Османов.
За имот № 025004 с площ 30,014 дка, VІІ категория, с начин на трайно ползване „нива”,
находящ се в местност „Харам пунар” в землището на с. Бойковци са класирани: на
ПЪРВО място с 45 бр. точки и предложена цена – 26.00 лева на декар е Осман
Мустафов Османов от с. Бойковци; на ВТОРО място с 40 бр. точки и предложена цена
на декар -26.00 лева е „Васи инвест” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Елена
, област Велико Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова. За
спечелил конкурса се обявява Осман Мустафов Османов.
За имот № 000084 с площ 72,936 дка, V категория, с начин на трайно ползване „ливада”,
находящ се в местност „Екенлика” в землище с. Бойковци, „Родопа-Г.Оряховица-96”
ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, с
управител Златка Николова Христова, като единствен допуснат кандидат се обявява за
спечелил конкурса с общ брой точки – 20 и предложена цена на декар – 14.00 лева.
За имот № 027022 с площ 18,468 дка, VІІ категория, с начин на трайно ползване „ливада”,
находящ се в местност „Тодоровото” в землище с. Бойковци, „Родопа-Г.Оряховица-96”
ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, с
управител Златка Николова Христова, като единствен допуснат кандидат се обявява за
спечелил конкурса с общ брой точки – 20 и предложена цена на декар – 11.00 лева.
Землище на с. Каменари
За имот № 024003 с площ 22,392 дка, VІІІ категория, с начин на трайно ползване
„изоставена нива”, находящ се в местност „Панчевци” в землище с. Каменари, „РодопаГ.Оряховица-96” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, област
Велико Търново, с управител Златка Николова Христова, като единствен допуснат
кандидат се обявява за спечелил конкурса с общ брой точки – 30 и предложена цена на
декар – 8.50 лева.
За имот № 025026 с площ 11,000 дка, VІІІ категория, с начин на трайно ползване
„изоставена нива”, находящ се в местност „Паска” в землище с. Каменари , „РодопаГ.Оряховица-96” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, област
Велико Търново, с управител Златка Николова Христова, като единствен допуснат
кандидат се обявява за спечелил конкурса с общ брой точки – 30 и предложена цена на
декар – 8.50 лева.

За имот № 033004 с площ 10,64 дка, VІІІ категория, с начин на трайно ползване „изоставена
нива”, находящ се в местност „Таслажака” в землище с. Каменари, „Родопа-Г.Оряховица96” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, област Велико
Търново, с управител Златка Николова Христова, като единствен допуснат кандидат се
обявява за спечелил конкурса с общ брой точки – 30 и предложена цена на декар – 8.50
лева.
За имот № 053004 с площ 54,712 дка, VІІІ категория, с начин на трайно ползване
„изоставена нива”, находящ се в местност „Дералия” в землище с. Каменари, са класирани:
на ПЪРВО място с 33 бр. точки и предложена цена – 6.00 лева на декар е „Васи инвест”
ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико Търново, ул.
„Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова; на ВТОРО място с 30 бр. точки и
предложена цена - 8.00 лева на декар е „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, с управител Златка
Николова Христова. За спечелил конкурса се обявява „Васи инвест” ЕООД.
За имот № 025001 с площ 15.309 дка, VІІІ категория, с начин на трайно ползване „ливада”,
находящ се в местност „Голяма поляна” в землище с. Каменари, „Родопа-Г.Оряховица-96”
ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, с
управител Златка Николова Христова, като единствен допуснат кандидат се обявява за
спечелил конкурса с общ брой точки – 20 и предложена цена на декар – 8.50 лева.
За имот № 030011 с площ 14,4 дка, VІІІ категория, с начин на трайно ползване „нива”,
находящ се в местност „Тозлуджа” в землището на с. Каменари, „Васи инвест” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с
управител Ваня Петкова Шопова, като единствен допуснат кандидат се обявява за
спечелил конкурса с общ брой точки – 40 и предложена цена на декар – 23.00 лева.
За имот № 031003 с площ 38,17 дка, VІІІ категория, с начин на трайно ползване „нива”,
находящ се в местност „Тозлуджа” в землището на с. Каменари, „Васи инвест” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с
управител Ваня Петкова Шопова, като единствен допуснат кандидат се обявява за
спечелил конкурса с общ брой точки – 40 и предложена цена на декар – 23.00 лева.
За имот № 045150 с площ 19,915 дка, VІ категория, с начин на трайно ползване „нива”,
находящ се в местност „Под токатлии” в землището на с. Каменари, „Васи инвест” ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико Търново, ул. „Крайбрежна” №
3, с управител Ваня Петкова Шопова, като единствен допуснат кандидат се обявява за
спечелил конкурса с общ брой точки – 40 и предложена цена на декар – 15.00 лева.
За имот № 048158 с площ 10,232 дка, VІ категория, с начин на трайно ползване „нива”,
находящ се в местност „Под токатлии” в землището на с. Каменари, „Васи инвест” ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико Търново, ул. „Крайбрежна” №
3, с управител Ваня Петкова Шопова, като единствен допуснат кандидат се обявява за
спечелил конкурса с общ брой точки – 40 и предложена цена на декар – 22.00 лева.
За имот № 051020 с площ 11,138 дка, VІ категория, с начин на трайно ползване „изоставена
нива”, находящ се в местност „Пойрази” в землището на с. Каменари са класирани: на

ПЪРВО място с 40 бр. точки и предложена цена – 16.00 лева на декар е „Васи инвест”
ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико Търново, ул.
„Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова; на ВТОРО място с 17 бр. точки и
предложена цена - 9.00 лева на декар е „Родопа-Г.Оряховица-96” ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, с управител Златка
Николова Христова. За спечелил конкурса се обявява „Васи инвест” ЕООД.

Землищата на гр. Елена, Буйновци, Илаков рът, Шилковци, Беброво, Средни колиби,
Тодювци
За имот № 014124 с площ 10,095 дка, VІ категория, с начин на трайно ползване „нива”,
находящ се в местност „Кръста” в землището на гр. Елена са класирани: на ПЪРВО
място с 45 бр. точки и предложена цена – 11.00 лева на декар е Валентин Петров
Величков от гр. Елена; на ВТОРО място с 37 бр. точки и предложена цена – 8.00 лева на
декар е „Васи инвест” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Елена, област
Велико Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова За спечелил
конкурса се обявява Валентин Петров Величков от гр. Елена.
За имот № 161015 с площ 11,231 дка, VІ категория, с начин на трайно ползване „из. нива”,
находящ се в местност „Дрянов рът” в землището на гр. Елена са класирани: на ПЪРВО
място с 45 бр. точки и предложена цена – 21.00 лева на декар е Валентин Петров
Величков от гр. Елена; на ВТОРО място с 25 бр. точки и предложена цена – 7.00 лева на
декар е „Васи инвест” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Елена, област
Велико Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова За спечелил
конкурса се обявява Валентин Петров Величков от гр. Елена.
За имот № 200008 с площ 14,623 дка, VІ категория, с начин на трайно ползване „нива”,
находящ се в местност „Пръдлевото” в землището на гр. Елена са класирани: на ПЪРВО
място с 45 бр. точки и предложена цена – 21.10 лева на декар е Валентин Петров
Величков от гр. Елена; на ВТОРО място с 39 бр. точки и предложена цена – 17.00 лева
на декар е „Васи инвест” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Елена, област
Велико Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с управител Ваня Петкова Шопова За спечелил
конкурса се обявява Валентин Петров Величков от гр. Елена.
За имот № 100077 с площ 19,48 дка, VІІ категория, с начин на трайно ползване „изоставена
нива”, находящ се в местност „Долни Болерци” в землището на гр. Елена, „РодопаГ.Оряховица-96” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, област
Велико Търново, с управител Златка Николова Христова, като единствен допуснат
кандидат се обявява за спечелил конкурса с общ брой точки – 30 и предложена цена на
декар – 9.00 лева.
За имот № 160005 с площ 27,626 дка, VІІ категория, с начин на трайно ползване „нива”,
находящ се в местност „Блатила” в землището на гр. Елена са допуснати трима кандидати:
Валентин Петров Величков от гр. Елена, Мариян Стефанов Христов от гр. Елена и „Острец1” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена. Тримата кандидати имаха равен
брой точки, а именно – 45, поради еднакви ценови предложения от 11.00 лв. на декар и 15 бр.

точки за населено място. Комисията премина към провеждане на конкурс с явно наддаване
между тримата участници за имота, като за начална цена бе използвана сумата, която и
тримата кандидати бяха поставили като ценова оферта - 11,00 лв. за дка. Стъпката за
наддаване бе определена от комисията в размер на 1,00 лв. Участникът „Острец - 1” ЕООД
първи предложи цена от 12,00 лв., при което председателят на комисията призова останалите
участници да наддават ако желаят. Валентин Петров Величков и Мариян Стефанов
Христов не изявиха желание и изчакаха председателя на комисията да отброи до три и да
обяви класиран на ПЪРВО място с общ брой точки 45 и предложена цена на декар –
12.00 лева, „Острец - 1” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена, област В.
Търново, ул. „Долни Болерци” № 4, с управител Румен Иванов Добрев с постоянен адрес в
гр. Елена.
На второ място се класират Валентин Петров Величков от гр. Елена и Мариян Стефанов
Христов от гр. Елена, предложили по 11.00 лв. на декар и достигнали по 43 общ брой точки.
За спечелил конкурса се обявява „Острец - 1” ЕООД с управител Румен Иванов Добрев.
За имот №016012 с площ 10,328 дка, VІІІ категория, с начин на трайно ползване „нива”,
находящ се в местност „Брайновското” в землището на с. Буйновци са класирани: на
ПЪРВО място с 40 бр. точки и предложена цена – 13.00 лева на декар е Мариян
Стефанов Христов от гр. Елена; на ВТОРО място с 33 бр. точки и предложена цена –
10.00 лева на декар е Валентин Петров Величков. За спечелил конкурса се обявява
Мариян Стефанов Христов от гр. Елена.
За имот №034005 с площ 10,341 дка, VІІІ категория, с начин на трайно ползване „нива”,
находящ се в местност „Христовска кория” в землището на с. Илаков рът са класирани: на
ПЪРВО място с 40 бр. точки и предложена цена – 21.10 лева на декар е Валентин
Петров Величков от гр. Елена; на ВТОРО място с 27 бр. точки и предложена цена –
12.00 лева на декар е Мариян Стефанов Христов от гр. Елена. За спечелил конкурса се
обявява Валентин Петров Величков от гр. Елена.
За имот №052002 с площ 20,738 дка, VІ категория, с начин на трайно ползване „нива”,
находящ се в местност „Кръстевски ръждавец” в землището на с. Шилковци са класирани:
на ПЪРВО място с 40 бр. точки и предложена цена – 17.00 лева на декар е Мариян
Стефанов Христов от гр. Елена; на ВТОРО място с 38 бр. точки и предложена цена –
16.00 лева на декар е Валентин Петров Величков; на ТРЕТО място с 29 бр.точки и
предложена цена – 11,00 лева на декар е „Острец - 1” ЕООД. За спечелил конкурса се
обявява Мариян Стефанов Христов от гр. Елена.
За имот №056001 с площ 10,818 дка, VІ категория, с начин на трайно ползване „нива”,
находящ се в местност „Поленито” в землището на с. Шилковци са класирани: на ПЪРВО
място с 40 бр. точки и предложена цена – 23.00 лева на декар е Мариян Стефанов
Христов от гр. Елена; на ВТОРО място с 31 бр. точки и предложена цена – 16.00 лева на
декар е Валентин Петров Величков; на ТРЕТО място с 24 бр.точки и предложена цена –
11,00 лева на декар е „Острец - 1” ЕООД. За спечелил конкурса се обявява Мариян
Стефанов Христов от гр. Елена.

За имот №154039 с площ 14,538 дка, VІІ категория, с начин на трайно ползване „нива”,
находящ се в местност „Брусова могила” в землището на с. Шилковци са класирани: на
ПЪРВО място с 40 бр. точки и предложена цена – 21.10 лева на декар е Валентин
Петров Величков от гр. Елена; на ВТОРО място с 27 бр. точки и предложена цена –
12.00 лева на декар е Мариян Стефанов Христов от гр. Елена. За спечелил конкурса се
обявява Валентин Петров Величков от гр. Елена.
За имот № 103021 с площ 14,237 дка, VІІІ категория, с начин на трайно ползване „нива”,
находящ се в местност „Ръта-букака” в землището на с. Беброво, „Васи инвест” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с
управител Ваня Петкова Шопова, като единствен допуснат кандидат се обявява за
спечелил конкурса с общ брой точки – 40 и предложена цена на декар – 6.00 лева.
За имот № 128098 с площ 11,18 дка, VІІІ категория, с начин на трайно ползване „из. нива”,
находящ се в местност „Къдраки дол” в землището на с. Беброво, „Васи инвест” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Елена , област Велико Търново, ул. „Крайбрежна” № 3, с
управител Ваня Петкова Шопова, като единствен допуснат кандидат се обявява за
спечелил конкурса с общ брой точки – 40 и предложена цена на декар – 6.00 лева.
За имот № 136016 с площ 231,092 дка, VІІ категория, с начин на трайно ползване „из.
нива”, находящ се в местност „Дебели дол” в землището на с. Средни колиби, Сава Иванов
Крадликов от гр. Елена, като единствен допуснат кандидат се обявява за спечелил
конкурса с общ брой точки – 40 и предложена цена на декар – 10.50 лева.
За имот № 171009 с площ 18,584 дка, VІІІ категория, с начин на трайно ползване „из. нива”,
находящ се в местност „Рашина стена” в землището на с. Тодювци, Валентин Петров
Величков от гр. Елена, като единствен допуснат кандидат се обявява за спечелил
конкурса с общ брой точки – 40 и предложена цена на декар – 21.10 лева.
След разглеждане на всички подадени документи на кандидатите за наемане на земеделски
имоти, бяха обявени спечелилите конкурса.
Председателят на комисията закри конкурса.
Във връзка с гореизложеното, комисията предлага на Кмета на Община Елена да сключи
договори със спечелилите конкурса участници.
/п/
КОМИСИЯ:
Председател: Й. Димитров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Членове:
1. Драгомир Цанев ..............................................
2. Величка Сапунджиева ....................................
3. инж. Зоя Василева ..........................................
4. Десислава Иванова .........................................

