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ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÍÀ ÇÅÌÅÄÅËÈÅÒÎ È ÕÐÀÍÈÒÅ 
 

ÎÁËÀÑÒÍÀ ÄÈÐÅÊÖÈß "ÇÅÌÅÄÅËÈÅ"-ÂÀÐÍÀ   
п .k .  9000,  град  Варна  ,  адрес  ул  Д -р  Пюскюлиев  1 ,  телефон  052/621240,  факс  052/621244,  

 e-mail:  odzg_var@abv.bg 
 
 
 

ОДОБРЯВАМ: 
МИНИСТЪР НА 
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ: 

 /Д-Р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ/ 

  
 

П  Р О Т О К О Л 
 

от 10.10.2012 г.  
 

 
 
 Днес 10.10.2012 г. от 10.00 часа в Областна дирекция “Земеделие” - гр.Варна се проведе 
заседание на тръжната комисия за провеждане на национален търг за продажба на земеделски 
земи от държавен поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове за 
област Варна, назначена със заповед № РД 12-10-502/26.09.2012г. на директора на Областна 
дирекция “Земеделие” – Варна,  в състав: 
 
            ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Милена Ангелова Михайлова – Гл.директор на ГД ”Аграрно 

развитие”  
СЕКРЕТАР: Георги Кирчев Баиров – юрисконсулт в Дирекция ”АПФСДЧР” 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Мирена Стоянова Дамбова – началник отдел „АКСПП”  - представител на Областна 
администрация – Варна; 
2. Наталия Кънчева Тенева – старши експерт в ГД”Аграрно развитие”  

            3. Снежана Димитрова Димитрова  – Началник на  Общинска служба по земеделие –
Вълчи дол – представител на Общинските служби по земеделие 
            Разгледа постъпилите в срока заявления, предадените  на Председателя на тръжната 
комисия инж.Милена Ангелова Михайлова с приемо-предавателен протокол от 27.09.2012г.  
32 /тридесет и два/ броя запечатани пликове за участие в национален търг за продажба на 
земеделски земи от държавен поземлен фонд  с поименни компенсационни бонове от комисия 
в състав: Айтен Юмерова Енверова “Главен експерт” в ГД”АР”, Ивелина Йончева Йорданова 
“Старши експерт” в Д-я ”АПФСДЧР” и Наталия Кънчева Тенева “Старши експерт” в ГД”АР” 
и предадения  на Председателя на тръжната комисия инж.Милена Ангелова Михайлова с 
приемо-предавателен протокол от 08.10.2012г.  1 /един/ брой запечатан плик за участие в 
национален търг за продажба на земеделски земи от държавен поземлен фонд  с поименни 
компенсационни бонове от комисия в състав: Айтен Юмерова Енверова “Главен експерт” в 
ГД”АР”, Ивелина Йончева Йорданова “Старши експерт” в Д-я ”АПФСДЧР” и Наталия 
Кънчева Тенева “Старши експерт” в ГД”АР” 
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І. Тръжната комисия разгледа постъпилите заявления, както следва:   
 

1. Вх. № АУ-46-1/31.08.2012 г. от Сашо Иванов Симеонов 
2. Вх. № АУ-46-2/17.09.2012 г. от “Ескана” АД 
3. Вх. № АУ-46-3/19.09.2012 г. от Георги Кирилов Божиков 
4. Вх. № АУ-46-4/19.09.2012 г. от Георги Кирилов Божиков 
5. Вх. № АУ-46-5/19.09.2012 г. от Павел Георгиев Конуков 
6. Вх. № АУ-46-6/19.09.2012 г. от Снежанка Иванова Ставрева 
7. Вх. № АУ-46-7/20.09.2012 г. от Мариян Пламенов Йорданов 
8. Вх. № АУ-46-8/21.09.2012 г. от Севдалина Иванова Мумджиева 
9. Вх. № АУ-46-9/21.09.2012 г. от Любомир Йорданов Дънков 
10. Вх. № АУ-46-10/21.09.2012 г. от Елица Георгиева Георгиева 
11. Вх. № АУ-46-11/24.09.2012 г. от “Савик Варна” ООД, чрез пълномощник Славена 

Стоянова Петева 
12. Вх. № АУ-46-12/24.09.2012 г. от Юлия Илиева Ботева 
13. Вх. № АУ-46-13/24.09.2012 г. от “Макрон” ООД 
14. Вх. № АУ-46-14/24.09.2012 г. от Йордан Димитров Господинов 
15. Вх. № АУ-46-15/24.09.2012 г. от Ганка Николова Павлова 
16. Вх. № АУ-46-16/24.09.2012 г. от “Полет-2000” ЕООД 
17. Вх. № АУ-46-17/24.09.2012 г. от “Био продукти България” ЕООД 
18. Вх. № АУ-46-18/24.09.2012 г. от ЕТ “Тиасо-Добромир Вълчев” 
19. Вх. № АУ-46-19/24.09.2012 г. от Здравко Спасов Тодоров 
20. Вх. № АУ-46-20/24.09.2012 г. от “999-Ив.Асенов” ЕООД 
21. Вх. № АУ-46-21/24.09.2012 г. от Пламен Маринов Ангелов 
22. Вх. № АУ-46-22/24.09.2012 г. от Иво Крумов Йорданов 
23. Вх. № АУ-46-23/24.09.2012 г. от “Девня финанс” АД 
24. Вх. № АУ-46-24/24.09.2012 г. от Петър Стойнев Ковачев 
25. Вх. № АУ-46-25/24.09.2012 г. от Мюсюлманско изповедание - Районно мюфтийство - 

Варна 
26. Вх. № АУ-46-26/24.09.2012 г. от Людмила Кръстева Радева 
27. Вх. № АУ-46-27/24.09.2012 г. от Друми Вълчев Друмев 
28. Вх. № АУ-46-28/24.09.2012 г. от “Трейд мийт” ЕООД 
29. Вх. № АУ-46-29/24.09.2012 г. от Веселин Янчев Василев 
30. Вх. № АУ-46-30/24.09.2012 г. от “Компания Насияна” ООД 
31. Вх. № АУ-46-31/25.09.2012 г. от Аделин Драганов Атанасов 
32. Вх. № АУ-46-32/25.09.2012 г. от Ана Георгиева Балсамова 
33. Вх. № АУ-46-33/01.10.2012 г.  от Лъчезар Николов Динев  
 

  
         ІІ.След отваряне на запечатаните пликове, се установи следното съдържание: 
 

 1/ Вх. № АУ-46-1/31.08.2012 г. от Сашо Иванов Симеонов - лично участие: 
• заявление по образец от Сашо Иванов Симеонов, за лично участие; 
• заверено за вярност ксерокопие от депозитарна разписка 31495514D от 28.08.2012 г. 

за 630 000 /шестотин и тридесет хиляди/ лева, притежавана от Сашо Иванов 
Симеонов; 

• заверено за вярност копие от лична карта; 
 

       2/ Вх. № АУ-46-2/17.09.2012 г. от “Ескана” АД – лично участие: 
• заявление по образец от “Ескана” АД, за лично участие; 
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• заверено за вярност ксерокопие от депозитарна разписка 31507471C от 05.09.2012 г. 
за 76000 /седемдесет и шест хиляди/ лева , притежавана от “Ескана” АД; 

 
       3/ Вх. № АУ-46-3/19.09.2012г. от Георги Кирилов Божиков – лично и като 
пълномощник на наследниците на Кирил Георгиев Божиков: 

• заявление по образец от Георги Кирилов Божиков, лично и като пълномощник; 
• копие от пълномощно рег. № 4683/21.09.2012г. ; 
• копие от удостоверение за наследници изх. № 769/10.09.2012 г.; 
• ксерокопие от депозитарна разписка № 14388767C от 07.09.2003 г. за 816 /осемстотин 

и шестнадесет / лева, притежавана от Кирил Георгиев Божиков; 
• копие от лична карта на Георги Кирилов Божиков; 

 
       4/ Вх. № АУ-46-4/19.09.2012 г. от Георги Кирилов Божиков – като пълномощник на 
Анастасия Иванова Божикова: 

• заявление по образец от Георги Кирилов Божиков, като пълномощник на Анастасия 
Иванова Божикова; 

• копие от пълномощно рег.№ 4684/2012; 
• ксерикопие от депозитарна разписка № 14388912C от 07.09.2003 г. за 1632 /хиляда 

шестстотин тридесет два/ лева , притежавана от Анастасия Иванова Божикова; 
• копие от лична карта на Георги Кирилов Божиков; 

  
     5/  Вх.№ АУ-46-5/19.09.2012 г. от Павел Георгиев Конуков – лично участие: 

• заявление по образец от Павел Георгиев Конуков, за лично участие; 
• ксерокопие от депозитарна разписка № 31516644C от 14.09.2012 г. за 35 000 /тридесет 

и пет хиляди/ лева, притежавана от Павел Георгиев Конуков 
 

     6/  Вх.№ АУ-46-6/19.09.2012 г. от Снежанка Иванова Ставрева – лично участие и като 
наследник на Желязка Михалева Карапетрова:  

• заявление по образец от Снежанка Иванова Ставрева, за лично участие; 
• копие от удостоверение за наследници  № 010917/19.09.2012 г.; 
• ксерокопие от удостоверение за притежаване на поименни компенсационни бонове № 

МФ серия А 1400230 от 10.11.2000 г. за 2433 /две хиляди четиристотин тридесет и 
три/ лева, притежавано от Желязка Михалева Карапетрова; 

•  ксерокопие от удостоверение за притежаване на поименни компенсационни бонове 
№ МФ серия А 0225401 от 21.03.2000 г. за 1888 /хиляда осемстотин осемдесет и осем/ 
лева, притежавано от Снежана Иванова Ставрева; 

• копие от лична карта на Снежанка Иванова Ставрева; 
 

 
     7/  Вх.№ АУ-46-7/20.09.2012 г. от Мариян Пламенов Йорданов – лично участие: 

• заявление по образец от Мариян Пламенов Йорданов, за лично участие; 
• ксерокопие от депозитарна разписка № 31504796C от 04.09.2012 г. за 161 001 /сто 

шестдесет и една хиляди и един / лева, притежавана от Мариян Пламенов Йорданов; 
• копие от лична карта на Мариян Пламенов Йорданов; 

 
     8/  Вх.№ АУ-46-8/21.09.2012 г. от Севдалина Иванова Мумджиева – лично участие: 

• заявление по образец от Севдалина Иванова Мумджиева, за лично участие; 
• ксерокопие от депозитарна разписка № 31514603C от 13.09.2012 г. за 6550 /шест 

хиляди петстотин и петдесет/ лева, притежавана от Севдалина Иванова Мумджиева; 
• копие от лична карта на Севдалина Иванова Мумджиева; 
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     9/  Вх.№ АУ-46-9/21.09.2012 г. от Любомир Йорданов Дънков – лично участие: 
• заявление по образец от Любомир Йорданов Дънков, за лично участие; 
• ксерокопие от депозитарна разписка № 31496182C от 28.08.2012 г. за 4569 /четири 

хиляди и петстотин шестдесет и девет/ лева, притежавана от Любомир Йорданов 
Дънков; 

 
     10/  Вх.№ АУ-46-10/21.09.2012 г. от Елица Георгиева Георгиева – лично участие: 

• заявление по образец от Елица Георгиева Гергиева, за лично участие; 
• заверено за вярност ксерокопие от депозитарна разписка № 31516143C от 14.09.2012г. 

за 10 000 /десет хиляди/ лева, притежавана от Елица Георгиева Георгиева; 
 

     11/ Вх.№ АУ-46-11/24.09.2012 г. от “Савик – Варна” ООД, чрез пълномощник 
Славена Стоянова Петева: 

• заявление по образец от “Савик – Варна” ООД, чрез пълномощник Славена Стоянова 
Петева; 

• пълномощно с рег. № 1607 от 13.09.2012 г.; 
• ксерокопие от депозитарна разписка № 31526349C от 20.09.2012 г. за 521 000 

/петстотин двадесет и една хиляди/ лева, притежавана от  “Савик – Варна” ООД; 
 

     12/  Вх.№ АУ-46-12/24.09.2012 г. от Юлия Илиева Ботева – лично участие: 
• заявление по образец от Юлия Илиева Ботева, за лично участие; 
• ксерокопие от депозитарна разписка № 27463109D от 16.06.2009 г. за 6 261 /шест 

хиляди и двеста шестдесет и един/ лева, притежавана от Юлия Илиева Ботева; 
• копие от лична карта на Юлия Илиева Ботева;  

 
 

      13/  Вх.№ АУ-46-13/24.09.2012 г. от “Макрон” ООД – лично участие: 
• заявление по образец от “Макрон” ООД, за лично участие; 
• заверено за вярност ксерокопие от депозитарна разписка № 28404861C от 02.06.2010г. 

за 134 305 /сто тридесет и четири хиляди и триста и пет/ лева, притежавана от 
“Макрон” ООД; 

• заверено за вярност копие от удостоверение  изх. № 20120710125332 от 10.07.2012 г. 
от Агенция по вписванията, Служба по регистрация  - София 

 
      14/  Вх.№ АУ-46-14/24.09.2012 г. от Йордан Димитров Господинов – лично участие: 

• заявление по образец от Йордан Димитров Господинов, за лично участие; 
• заверено за вярност ксерокопие от депозитарна разписка № 28884350C от 30.12.2010г. 

за 24 528 /двадесет и четири хиляди и петстотин двадесет и осем/ лева, притежавана 
от Йордан Димитров Господинов; 

• заверено за вярност копие от лична карта на Йордан Димитров Господинов; 
 

      15/  Вх.№ АУ-46-15/24.09.2012 г. от Ганка Николова Павлова – лично участие: 
• заявление по образец от Ганка Николова Павлова, за лично участие; 
• заверено за вярност ксерокопие от депозитарна разписка № 31513206C от 12.09.2012г. 

за 5 500 /пет хиляди и петстотин/ лева, притежавана от Ганка Николова Павлова; 
 

      16/ Вх.№ АУ-46-16/24.09.2012 г. от “Полет – 2000” ЕООД, представлявано от 
управителя Емил Стаменов Хараламбиев – лично участие: 

• заявление по образец от “Полет – 2000” ЕООД, представлявано от управителя Емил 
Стаменов Хараламбиев, за лично участие; 
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• ксерокопие от депозитарна разписка № 31489362C от 23.08.2012 г. за 11213997 
/единадесет милиона двеста и тринадесет хиляди и деветстотин деветдесет и седем/ 
лева, притежавана от “Полет – 2000” ЕООД ; 

 
      17/ Вх.№ АУ-46-17/24.09.2012 г. от “Биопродукти–България” ЕООД, представлявано 
от управителя Илиян Стефанов  Ипократов – лично участие: 

• заявление по образец от “Биопродукти–България” ЕООД, представлявано от 
управител Илиян Стефанов Ипократов, за лично участие; 

• ксерокопие от депозитарна разписка № 31479961C от 17.08.2012 г. за 11176807 
/единадесет милиона сто седемдесет и шест хиляди и осемстотин и седем/ лева, 
притежавана от “Биопродукти–България” ЕООД 

 
     18/ Вх.№ АУ-46-18/24.09.2012 г. от ЕТ“Тиасо-Добромир Вълчев” – лично участие: 

• заявление по образец от ЕТ ”Тиасо-Добромир Вълчев”, за лично участие; 
• заверено за вярност ксерокопие от депозитарна разписка №30446958D от 06.03.2012г. 

за 19 114 /деветнадесет хиляди и сто и четиринадесет/ лева, притежавана от ЕТ 
”Тиасо-Добромир Вълчев” ; 

 
     19/ Вх.№ АУ-46-19/24.09.2012 г. от Здравко Спасов Тодоров – лично участие: 

• заявление по образец от Здравко Спасов Тодоров, за лично участие; 
• заверено за вярност ксерокопие от депозитарна разписка № 31525969C от 20.09.2012г. 

за 67 600 /шестдесет и седем хиляди и шестстотин/ лева, притежавана от Здравко 
Спасов Тодоров; 

 
     20/ Вх.№ АУ-46-20/24.09.2012 г. от “999-Ив. Асенов” ЕООД – с управител Ивайло 
Боянов Асенов, лично участие: 

• заявление по образец от “999-Ив.Асенов” ЕООД, с управител Ивайло Боянов Асенов, 
за лично участие; 

• заверено за вярност ксерокопие от депозитарна разписка № 31526961C от 20.09.2012г. 
за 358 000 /триста петдесет и осем хиляди/ лева, притежавана от “999-Ивайло Асенов” 
ЕООД ; 

 
     21/ Вх.№ АУ-46-21/24.09.2012 г. от Пламен Маринов Ангелов – лично участие: 

• заявление по образец от Пламен Маринов Ангелов, за лично участие; 
• заверено за вярност ксерокопие от депозитарна разписка № 30417438C от 01.02.2012г. 

за 19 100 /деветнадесет хиляди и сто/ лева, притежавана от Пламен Маринов Ангелов; 
• заверено за вярност копие от лична карта на Пламен Маринов Ангелов; 

   
    22/ Вх.№ АУ-46-22/24.09.2012 г. от Иво Крумов Йорданов – лично участие: 

• заявление по образец от Иво Крумов Йорданов, за лично участие; 
• заверено за вярност ксерокопие от депозитарна разписка № 31512696C от 12.09.2012г. 

за 4 011 /четири хиляди и единадесет/ лева, притежавана от Иво Крумов Йорданов; 
 

    23/ Вх.№ АУ-46-23/24.09.2012 г. от “Девня Финанс” АД, представлявано от Жан-Пол 
Хуберт Мари Рене Сикар – лично участие: 

• заявление  по образец от “Девня Финанс” АД, представлявано от Жан-Пол Хуберт 
Мари Рене Сикар, за лично участие; 

• заверено за вярност ксерокопие от депозитарна разписка № 31524003C от 19.09.2012г. 
за 905 422 /деветстотин и пет хиляди и четиристотин двадесет и два/ лева, 
притежавана от  “Девня Финанс” АД; 

 
    24/ Вх.№ АУ-46-24/24.09.2012 г. от Петър Стойнев Ковачев – лично участие: 
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• заявление по образец от Петър Стойнев Ковачев, за лично участие; 
• ксерокопие от депозитарна разписка № 28826574C от 19.11.2010 г. за 40 955 

/четиридесет хиляди и деветстотин петдесет и пет/ лева, притежавана от Петър 
Стойнев Ковачев  

• копие от лична карта на Петър Стойнев Ковачев; 
 

    25/ Вх.№ АУ-46-25/24.09.2012 г. от Мюсюлманско изповедание – Районно мюфтийство 
– Варна, чрез пълномощник Танер Ахмед Вели, Районен мюфтия: 

• заявление по образец от Мюсюлманско изповедание – Районно мюфтийство чрез 
пълномощник Танер Ахмед Вели, Районен мюфтия; 

• копие от пълномощно рег. № 3494 с  изх. № 014-10/194 от 06.07.2011 г.; 
• копие от удостоверение от 29.07.2012 г. на Община Варна; 
• удостоверение от 03.07.2012 г. от Софийски градски съд; 
• ксерокопие от удостоверение за притежаване на поименни компенсационни бонове 

№ МФ серия А 0146029 от 23.11.2000 г. за 4 264 /четири хиляди двеста шестдесет и 
четири/ лева, притежавано от Джамийски ниви; 

 
    26/ Вх.№ АУ-46-26/24.09.2012 г. от Людмила Кръстева Ралева и Людмила Кръстева 
Ралева – съвместно  участие: 

• заявление по образец (2 листа)от Валерия Кръстева Иванова и Людмила Кръстева 
Ралева – лично участие; 

• копие от удостоверение за наследници № 020878 от 10.09.2012 г.; 
• копие от удостоверение за наследници № 1818 от 20.08.2010 г.; 
• документ за дял на правоимащ серия C № 3043 за 500 лв. на Николина Василева 

Кръстева; 
• документ за дял на правоимащ серия Г № 3210 за 1000 лв. на Николина Василева 

Кръстева; 
• документ за дял на правоимащ серия Г № 3214 за 1000 лв. на Николина Василева 

Кръстева; 
• документ за дял на правоимащ серия И № 2089 за 100 лв. на Николина Василева 

Кръстева; 
• документ за дял на правоимащ серия И № 2090 за 100 лв. на Николина Василева 

Кръстева; 
• документ за дял на правоимащ серия И № 2091 за 100 лв. на Николина Василева 

Кръстева; 
• документ за дял на правоимащ серия Г № 3212 за 1000 лв. на Николина Василева 

Кръстева; 
 

    27/ Вх.№ АУ-46-27/24.09.2012 г. от Друми Вълчев Друмев – лично участие: 
• заявление по образец от Друми Вълчев Друмев, за лично участие; 
• ксерокопие от удостоверение за притежаване на поименни компенсационни бонове № 

МФ серия А 1460124 от 16.12.2000 г. за 277 /двеста седемдесет и седем/ лева, 
притежавано от Друми Вълчев Друмев; 

 
    28/ Вх.№ АУ-46-28/24.09.2012 г. от “Трейд Мийт”ЕООД, представлявано от 
управителя Николай Антонов Лефтеров – лично участие: 

• заявление по образец (6 листа) от “Трейд Мийт” ЕООД, представлявано от 
управителя Николай Антонов Лефтеров, за лично участие; 

• заверено за вярност ксерокопие от депозитарна разписка № 31526964C от 20.09.2012г. 
за 205 000 /двеста и пет хиляди/ лева, притежавана от “Трейд мийт” ЕООД  

 
    29/ Вх.№ АУ-46-29/24.09.2012 г. от Веселин Янчев Василев – лично участие: 



 7

• заявление по образец от Веселин Янчев Василев, за лично участие; 
 

    30/ Вх.№ АУ-46-30/24.09.2012 г. от “Компания Насияна” ООД, представлявано от 
Янчо Василев Янчев – лично участие: 

• заявление по образец от “Компания Насияна” ООД, представлявано от Янчо Василев 
Янчев, за лично участие; 

• заверено за вярност копие от решение от 18.05.1995 г. на Варненски окръжен съд; 
• заверено за вярност копие от удостоверение изх. № 20120712111315 от 12.07.2012г. от 

Агенция по вписванията, Служба по регистрация  - Варна; 
 

 
    31/ Вх.№ АУ-46-31/25.09.2012 г. от Аделин Драганов Атанасов – лично участие: 

• заявление по образец от Аделин Драганов Атанасов, за лично участие; 
• копие от постановление № 13 от 21.09.2012 от Пловдивски окръжен съд; 

 
    32/ Вх.№ АУ-46-32/26.09.2012 г. от Ана Георгиева Балсамова – лично участие: 

• заявление по образец от Ана Георгиева Балсамова; 
• ксерокопие от депозитарна разписка № 27874039C от 26.09.2009 г. за 2 454 /две 

хиляди и четиристотин петдесет и четири/ лева, притежавана от Ана Георгиева 
Балсамова; 

• копие от лична карта на Ана Георгиева Балсамова; 
 

     33/ Вх. № АУ-46-33/01.10.2012 г.  от Лъчезар Николов Динев – лично участие: 
• заявление по образец от Лъчезар Николов Динев, за лично участие; 
• ксерокопие от депозитарна разписка 31524523C от 20.09.2012 г. за 522 088 /петстотин 

двадесет и две хиляди и осемдесет и осем/ лева, притежавана от Лъчезар Николов 
Динев; 

 След запознаване с така приложените документи, комисията 
 

КОНСТАТИРА: 
 

1/ Вх. № АУ-46-1/31.08.2012 г. подаден от Сашо Иванов Симеонов - лично участие: 
     Съгласно заявление образец  Сашо Иванов Симеонов желае да участва в търга за имот: 

− имот № 374001 – нива, от категория IV - 239,272 дка, от категория III – 16, 851 дка и от  
категория V – 80,880 дка, в землището на с.Константиново, община Варна, обл.Варна 
като предлага цена за категория IV – 1904 лева за декар, за категория III – 2022 лева за 
декар и за категория V – 1733 лева за декар. Началната тръжна цена за имота съгласно 
протоколно решение от 14.08.2012 е следното: за категория IV – 667 лева за декар, за 
категория III – 785 лева  за декар и за категория V – 496 лева за декар или обща 
стойност за имота 212 938 лева. 

 
              Приложеното ксерокопие на депозитарна разписка е за 630 000 лева, притежавана от 
Сашо Иванов Симеонов и покрива направеното предложение за обща стойност  629 812 лева. 

        Изпълнени са условията на чл.3, ал.1, чл.10, чл.2 и чл.20 ал.1 от Наредба № 16 за 
организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния 
поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове и заявителят се 
ДОПУСКА до участие в търга. 

 
  2/ Вх. № АУ-46-2/17.09.2012 г. от “Ескана” АД – лично участие: 

        Съгласно заявление образец  “Ескана” АД желае да участва в търга за имоти: 
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− имот № 000218 – нива, категория IV, с площ 47,977 дка в землището на с.Ветрино, 
община Ветрино, обл.Варна като предлага цена 645,97 лева за декар.Началната тръжна 
цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 529 лева за декар или 
обща стойност за имота е 25 380 лева. 

− имот № 000091 – пасище, мера, от категория IV - 18,640 дка и от категория VII – 
408,772 дка в землището на с.Млада гвардия, община Ветрино, обл.Варна като 
предлага цена 105,30 лева за декар. Началната тръжна цена за имота съгласно 
протоколно решение от 14.08.2012 е следното: за категория IV – 554,99 лева за декар и 
за категория VII – 80 лева за декар или обща стойност за имота е 43 047 лева. 

 
              Приложеното ксерокопие на депозитарна разписка е за 76 000 лева, притежавана от 
“Ескана” АД и покрива направеното предложение за обща стойност  75 999 лева 

        Изпълнени са условията на чл.3, ал.1, чл.10, чл.2 и чл.20 ал.1 от Наредба № 16 за 
организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния 
поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове и заявителят се 
ДОПУСКА до участие в търга. 

 
       3/ Вх. № АУ-46-3/19.09.2012 г. от Георги Кирилов Божиков – лично и като 
пълномощник на наследниците на Кирил Георгиев Божиков: 
       Съгласно заявление образец Георги Кирилов Божиков желае да участва в търга за имот: 

− имот № 036001 – нива, категория IV, с площ 1,260 дка в землището на с.Венелин, 
община Долни чифлик, обл.Варна като предлага цена 560 лева за декар. Началната 
тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 546 лева за декар 
или обща стойност за имота е 688 лева. 

 
              Приложеното ксерокопие на депозитарна разписка е за 816 лева, притежавана от 
наследници на Кирил Георгиев Божиков и покрива направеното предложение за обща 
стойност 706 лева 

        Изпълнени са условията на чл.3, ал.1, чл.10, чл.2 и чл.20 ал.1 от Наредба № 16 за 
организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния 
поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове и заявителят се 
ДОПУСКА до участие в търга. 

 
       4/ Вх. № АУ-46-4/19.09.2012 г. от Георги Кирилов Божиков-  като пълномощник на 
Анастасия Иванова Божикова: 
       Съгласно заявление образец Георги Кирилов Божиков желае да участва в търга за имот: 

− имот № 022003 – нива, категория V, с площ 4,000 дка в землището на с.Шкорпиловци, 
община Долни чифлик, обл.Варна като предлага цена 408 лева за декар. Началната 
тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 400 лева за декар 
или обща стойност за имота е 1600 лева. 

 
              Приложеното ксерокопие на депозитарна разписка е за 1 632 лева, притежавана от 
Атанастасия Иванова Божикова и покрива направеното предложение за обща стойност 1632 
лева. 

        Изпълнени са условията на чл.3, ал.1, чл.10, чл.2 и чл.20 ал.1 от Наредба № 16 за 
организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния 
поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове и заявителят се 
ДОПУСКА до участие в търга. 

 
   5/  Вх.№ АУ-46-5/19.09.2012 г. от Павел Георгиев Конуков – лично участие: 

      Съгласно заявление образец Павел Георгиев Конуков желае да участва в търга за имоти: 
− имот № 032002 – нива, от категория VIII - 22,788 дка и от категория III – 1,023 дка, в 

землището на с.Въглен, община Аксаково, обл.Варна като предлага цена 650 лева за 
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декар. Началната тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 
за категория VIII – 171 лева за декар и за категория III – 800 лева за декар или обща 
стойност за имота е 4715 лева. 

− имот № 032048 – нива, категория VII, с площ 45,249 дка в землището на с.Любен 
Каравелово, община Аксаково, обл.Варна като предлага цена 431 лева за декар. 
Началната тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 208 
лева за декар или обща стойност за имота е 9412 лева. 

 
              Приложеното ксерокопие на депозитарна разписка е за 35 000 лева, притежавана от 
Павел Георгиев Конуков и покрива направеното предложение за обща стойност 34 981 лева 
             Комисията констатира, че за  имот № 032002 в землището н с.Въглен, община 
Аксаково, обл.Варна е предложена по-ниска цена лева/дка от обявената тръжна цена, съгласно 
разпоредбите на чл.20, ал.1 Наредба № 16 за организиране и провеждане на търгове за 
продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни 
компенсационни бонове: 
 
        Изпълнени са условията на чл.3, ал.1, чл.10, чл.2 и чл.20 ал.1 от Наредба № 16 за 
организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния 
поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове и заявителят се 
ДОПУСКА  до участие в търга, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ на имот № 032002 в землището н 
с.Въглен, община Аксаково, обл.Варна, за който е предложена по-ниска цена лева/дка от 
обявената тръжна цена, съгласно разпоредбите на чл.20, ал.1 Наредба № 16 за организиране 
и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд 
на притежатели на поименни компенсационни бонове: 

 
 

    6/  Вх.№ АУ-46-6/19.09.2012 г. от Снежанка Иванова Ставрева – лично участие:  
        Съгласно заявление образец Снежанка Иванова Ставрева желае да участва в търга за 
имот: 

− имот № 006011 – нива, категория VI, с площ 9,161дка, в землището на гр.Белослав, 
общ.Белослав, обл.Варна като предлага 372,13 лева за декар. Началната тръжна цена 
за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 290 лева за декар или обща 
стойност за имота е 2 657 лева. 

 
                Приложените ксерокопия на депозитарна разписка е за 4 321 лева, притежавани от 
Снежана Иванова Ставрева и от наследници на Желязка Михалева Карапетрова и покриват 
направеното предложение за обща стойност от 3 410 лева 

   Комисията констатира неизпълнение на разпоредбата на чл.19, ал.1 от Наредба 
№ 16 за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от 
държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове по 
отношение липсата на подпис на заявителя и липсата на документ, доказващ, че лицето 
Снежанка Иванова Ставрева – по документ за самоличност и като заявител е идендично 
с лицето Снежана Иванова Ставрева – записана като притежател на поименни 
компенсационни бонове, съгласно ксерокопие от удостоверение № МФ серия А 0225401 
от 21.03.2000 г. за 1888 /хиляда осемстотин осемдесет и осем/ лева, притежавано от 
Снежана Иванова Ставрева - НЕ ДОПУСКА до участие в търга кандата. 

   
    
  7/  Вх.№ АУ-46-7/20.09.2012 г. от Мариян Пламенов Йорданов – лично участие:  

     Съгласно заявление образец Мариян Пламенов Йорданов желае да участва в търга за 
имоти: 

− имот № 000014 – пасище, мера, категория IX , с площ 497,779 дка, в землището на 
с.Калоян, общ. Вълчи дол, обл.Варна като предлага цена 112,17 лева за декар. 
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Началната тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 112 
лева за декар или обща стойност за имота е 55 751 лева. 

− имот № 000032 – пасище, мера, категория IX , с площ 734,947 дка, в землището на 
с.Караманите, общ. Вълчи дол, обл.Варна като предлага цена 108,17 лева за декар. 
Началната тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 108 
лева за декар или обща стойност за имота е 79 374 лева 

 
               Приложеното ксерокопие на депозитарна разписка е за 161 001 лева, 
притежавана  от Мариян Пламенов Йорданов и покриват направеното предложение за 
обща стойност от 135 336 лева. 
               Изпълнени са условията на чл.3, ал.1, чл.10, чл.2 и чл.20 ал.1 от Наредба № 16 за 
организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния 
поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове и заявителят се 
ДОПУСКА до участие в търга. 
               

 
 
  8/  Вх.№ АУ-46-8/21.09.2012 г. от Севдалина Иванова Мумджиева – лично участие :  

     Съгласно заявление образец Севдалина Иванова Мумджиева желае да участва в търга за 
имоти: 

− имот № 055007 – нива, категория VII, с площ 9,182 дка, в землището на с.Бенковски, 
общ.Аврен, обл.Варна като предлага 221 лева за декар. Началната тръжна цена за 
имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 202 лева за декар или обща 
стойност за имота е 1 855 лева. 

− имот № 018018 – нива, категория VII, с площ 9,065 дка, в землището на с.Круша, 
общ.Аврен, обл.Варна като предлага 214 лева за декар. Началната тръжна цена за 
имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 192 лева за декар или обща 
стойност за имота е 1 740 лева. 

− имот № 000110 – изост. нива, категория X, с площ 23,036 дка, в землището на 
с.Булаир, общ.Долни чифлик, обл.Варна като предлага 112 лева за декар. Началната 
тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 74 лева за декар 
или обща стойност за имота е 1 705 лева. 

 
Съгласно представеното ксерокопие от депозитарна разписка № 31514603C от 

13.09.2012 г. притежаваните поименни компенсационни бонове от Севдалина Иванова 
Мумджиева са 6550 /шест хиляди петстотин и петдесет/ лева, а заявените за участие имоти 
възлизат на обща стойност 6551 лева, която е по-висока от наличната, определена съгласно 
чл.20, ал.2 на Наредба № 16 за организиране и провеждане на търгове за продажба на 
земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни 
бонове 

          Не са изпълнени условията на чл.21, ал.1 т.2 от Наредба № 16 за организиране и 
провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на 
притежатели на поименни компенсационни бонове и заявителят НЕ СЕ ДОПУСКА до 
участие в търга. 

 
   9/  Вх.№ АУ-46-9/21.09.2012 г. от Любомир Йорданов Дънков – лично участие: 
   Съгласно заявление образец Любомир Йорданов Дънков желае да участва в търга за имот: 

− имот № 094013 – нива, категория III, с площ 6,001 дка, в землището на с.Брестак, 
общ.Вълчи дол, обл.Варна като предлага 751 лева за декар. Началната тръжна цена за 
имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 645 лева за декар или обща 
стойност за имота е 3 871 лева 
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               Приложеното ксерокопие на депозитарна разписка е за 4 569 лева, притежавана  от 
Любомир Йорданов Дънков и покриват направеното предложение за обща стойност от 4 507 
лева. 
             Изпълнени са условията на чл.3, ал.1, чл.10, чл.2 и чл.20 ал.1 от Наредба № 16 за 
организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния 
поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове и заявителят се 
ДОПУСКА до участие в търга. 
 
  10/  Вх.№ АУ-46-10/21.09.2012 г. от Елица Гергиева Георгиева – лично участие: 
    Съгласно заявление образец Елица Гергиева Георгиева желае да участва в търга за имоти: 

− имот № 067001 – изост.нива, категория VII, с площ 9,981 дка, в землището на 
с.Бенковски, общ.Аврен, обл.Варна като предлага 254 лева за декар. Началната 
тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 202 лева за декар 
или обща стойност за имота е 2 016 лева 

− имот № 067004 – изост.нива, категория VII, с площ 23,379 дка, в землището на 
с.Бенковски, общ.Аврен, обл.Варна като предлага 254 лева за декар. Началната 
тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 202 лева за декар 
или обща стойност за имота е 5 935 лева 

 
              Приложеното ксерокопие на депозитарна разписка е за 10 000 лева, притежавана  от 
Елица Гергиева Георгиева и покриват направеното предложение за обща стойност от 9 999 
лева. 
             Изпълнени са условията на чл.3, ал.1, чл.10, чл.2 и чл.20 ал.1 от Наредба № 16 за 
организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния 
поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове и заявителят се 
ДОПУСКА до участие в търга. 
 

  11/  Вх.№ АУ-46-11/24.09.2012 г. от “Савик – Варна” ООД, чрез пълномощник Славена 
Стоянова Петева: 
     Съгласно заявление образец “Савик – Варна” ООД, чрез пълномощник желае да участва в 
търга за имот: 

− имот № 374001 – нива, от категория IV - 239,272 дка, от категория III – 16, 851 дка и от  
категория V – 80,880 дка, в землището на с.Константиново, община Варна, обл.Варна 
като предлага цена за категория IV – 1650 лева за декар, за категория III – 1720 лева за 
декар и за категория V – 1185  лева за декар. Началната тръжна цена за имота съгласно 
протоколно решение от 14.08.2012 е следното: за категория IV – 667 лева за декар, за 
категория III – 785 лева  за декар и за категория V – 496 лева за декар или обща 
стойност за имота 212 938 лева. 

 
              Приложеното ксерокопие на депозитарна разписка е за 521 000 лева, притежавана  от 
“Савик – Варна” ООД и покриват направеното предложение за обща стойност от 519 626 лева. 
             Изпълнени са условията на чл.3, ал.1, чл.10, чл.2 и чл.20 ал.1 от Наредба № 16 за 
организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния 
поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове и заявителят се 
ДОПУСКА до участие в търга. 
 

  12/  Вх.№ АУ-46-12/24.09.2012 г. от Юлия Илиева Ботева – лично участие: 
     Съгласно заявление образец Юлия Илиева Ботева желае да участва в търга за имот: 

− имот № 051113 по КВС/ идентичен с № 07598.51.113 по КК – нива, категория VI, с 
площ по скица 6, 721 дка в землището на гр.Бяла, община Бяла, обл.Варна като 
предлага 504 лева за декар. Началната тръжна цена за имота съгласно протоколно 
решение от 14.08.2012 е 272 лева за декар или обща стойност за имота 1828 лева. 
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             Приложеното ксерокопие на депозитарна разписка е за 6 261 лева, притежавана  от 
Юлия Илиева Ботева и покриват направеното предложение за обща стойност от 3 388 лева. 
             Изпълнени са условията на чл.3, ал.1, чл.10, чл.2 и чл.20 ал.1 от Наредба № 16 за 
организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния 
поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове и заявителят се 
ДОПУСКА до участие в търга. 

 
  13/  Вх.№ АУ-46-13/24.09.2012 г. от “Макрон” ООД – лично участие: 
     Съгласно заявление образец “Макрон” ООД желае да участва в търга за имоти: 

− имот № 067004 – изост. нива, категория VII, с площ 29,379 дка в землището на 
с.Бенковски, община Аврен, обл.Варна като предлага 251 лева за декар. Началната 
тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 202 лева за декар 
или обща стойност за имота 5935 лева. 

− имот № 037002 – нива, категория IV, с площ 29,379 дка в землището на с.Равна гора, 
община Аврен, обл.Варна като предлага 481 лева за декар. Началната тръжна цена за 
имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 443 лева за декар или обща 
стойност за имота 40395 лева. 

− имот № 047023 – нива, от категория VIII – 68,705 дка и от категория III – 1,948 дка в 
землището на с.Изворско, община Аксаково, обл.Варна като предлага за категория 
VIII – 221 лева за декар и за категория III – 825 лева за декар. Началната тръжна цена 
за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е за категория VIII – 171 лева и 
за категория III – 775 лева за декар или обща стойност за имота 13 259 лева. 

− имот № 032048 – нива, категория VII, с площ 45,249 дка в землището на с.Любен 
Каравелово, община Аксаково, обл.Варна като предлага 251 лева за декар. Началната 
тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 208 лева за декар 
или обща стойност за имота 9 412 лева. 

− имот № 047020 по КВС/ идентичен с № 07598.47.20 по КК – нива, категория VI, с 
площ по скица 46,746 дка в землището на гр.Бяла, община Бяла, обл.Варна като 
предлага 351 лева за декар. Началната тръжна цена за имота съгласно протоколно 
решение от 14.08.2012 е 272 лева за декар или обща стойност за имота 12 714 лева. 

− имот № 031001 – нива, категория VI, с площ 119,945 дка в землището на с.Рудник, 
община Долни чифлик, обл.Варна като предлага 321 лева за декар. Началната тръжна 
цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 252 лева за декар или 
обща стойност за имота 30 226 лева. 

 
             Приложеното ксерокопие на депозитарна разписка е за 134 305 лева, притежавана  от 
“Макрон” ООД  и покриват направеното предложение за обща стойност от 104 567 лева. 
             Изпълнени са условията на чл.3, ал.1, чл.10, чл.2 и чл.20 ал.1 от Наредба № 16 за 
организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния 
поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове и заявителят се 
ДОПУСКА до участие в търга. 
 

  14/  Вх.№ АУ-46-14/24.09.2012 г. от Йордан Димитров Господинов – лично участие: 
     Съгласно заявление образец Йордан Димитров Господинов желае да участва в търга за 
имоти: 

− имот № 002112 – нива, категория VI, с площ 56,934 дка в землището на с.Аврен, 
община Аврен, обл.Варна като предлага 321 лева за декар. Началната тръжна цена за 
имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 266 лева за декар или обща 
стойност за имота 15 144 лева. 

− имот № 081013 по КВС /идентичен с № 07598.81.13 по КК – нива, категория VI, с 
площ по скица 19,130 дка в землището на гр.Бяла, община Бяла, обл.Варна като 
предлага 325 лева за декар. Началната тръжна цена за имота съгласно протоколно 
решение от 14.08.2012 е 272 лева за декар или обща стойност за имота 1 828 лева. 
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             Приложеното ксерокопие на депозитарна разписка е за 24 528 лева, притежавана  от  
Йордан Димитров Господинов и покриват направеното предложение за обща стойност от 24 
494 лева. 
             Изпълнени са условията на чл.3, ал.1, чл.10, чл.2 и чл.20 ал.1 от Наредба № 16 за 
организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния 
поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове и заявителят се 
ДОПУСКА до участие в търга. 

 
  15/  Вх.№ АУ-46-15/24.09.2012 г. от Ганка Николова Павлова – лично участие: 

        Съгласно заявление образец Ганка Николова Павлова желае да участва в търга за имот: 
− имот № 011020 – нива, категория III, с площ 5,201 дка в землището на с.Добротич, 

община Вълчи дол, обл.Варна като предлага 1 057,44 лева за декар. Началната тръжна 
цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 670 лева за декар или 
обща стойност за имота 3 485 лева. 

 
             Приложеното ксерокопие на депозитарна разписка е за 5 500 лева, притежавана от 
Ганка Николова Павлова и покриват направеното предложение за обща стойност от 5 500 лева. 
             Изпълнени са условията на чл.3, ал.1, чл.10, чл.2 и чл.20 ал.1 от Наредба № 16 за 
организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния 
поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове и заявителят се 
ДОПУСКА до участие в търга. 
 

  16/  Вх.№ АУ-46-16/24.09.2012 г. от “Полет – 2000” ЕООД – лично участие: 
         Съгласно заявление образец “Полет – 2000” ЕООД желае да участва в търга със следните 
имоти: 
 
 

№ 
по 
ред 

Община Землище Масив Парцел Площ Предлагана 
цена 

(лв/дка) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 АВРЕН АВРЕН 002 112 56,934 489.00 лв 
2 АВРЕН АВРЕН 082 023 2,801 689.00 лв 
3 АВРЕН АВРЕН 082 069 5,001 689.00 лв 
4 АВРЕН АВРЕН 117 101 2,500 689.00 лв 
5 АВРЕН АВРЕН 119 039 2,499 489.00 лв 
6 АВРЕН БЕНКОВСКИ 055 007 9,182 403.00 лв 
7 АВРЕН ДОБРИ ДОЛ 000 079 38,928 756.00 лв 
8 АВРЕН ДОБРИ ДОЛ 025 028 10,221 756.00 лв 
9 АВРЕН ДОБРИ ДОЛ 030 001 42,747 960.00 лв 
10 АВРЕН ЗДРАВЕЦ 000 311 367,247 666.00 лв 
11 АВРЕН ЗДРАВЕЦ 000 391 409,919 666.00 лв 
12 АВРЕН РАВНА ГОРА 022 071 139,419 756.00 лв 
13 АВРЕН РАВНА ГОРА 037 002 91,185 595.00 лв 
14 АКСАКОВО ВЪГЛЕН 021 033 11,275 989.00 лв 
15 АКСАКОВО ВЪГЛЕН 028 022 12,000 963.00 лв 
16 АКСАКОВО ВЪГЛЕН 032 002 23,811 493.00 лв 
17 АКСАКОВО ИЗВОРСКО 047 023 70,650 390.00 лв 
18 АКСАКОВО КРУМОВО 000 055 38,574 1 260.00 лв 
19 АКСАКОВО КРУМОВО 000 070 3,942 1 260.00 лв 
20 АКСАКОВО КРУМОВО 000 149 26,225 1 260.00 лв 
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21 АКСАКОВО КРУМОВО 048 001 357,013 1 860.00 лв 
22 АКСАКОВО ЛЮБЕН 

КАРАВЕЛОВО 
011 047 7,800 1 120.00 лв 

23 АКСАКОВО ЛЮБЕН 
КАРАВЕЛОВО 

011 048 12,600 1 120.00 лв 
24 АКСАКОВО ЛЮБЕН 

КАРАВЕЛОВО 
032 048 45,249 603.00 лв 

25 АКСАКОВО НОВАКОВО 023 012 31,994 968.00 лв 
26 БЕЛОСЛАВ БЕЛОСЛАВ 001 006 4,721 763.00 лв 
27 БЕЛОСЛАВ БЕЛОСЛАВ 004 015 3,000 563.00 лв 
28 БЕЛОСЛАВ БЕЛОСЛАВ 006 011 9,161 563.00 лв 
29 БЕЛОСЛАВ БЕЛОСЛАВ 008 005 5,451 563.00 лв 
30 БЕЛОСЛАВ БЕЛОСЛАВ 019 008 4,402 763.00 лв 
31 БЕЛОСЛАВ БЕЛОСЛАВ 021 004 5,637 763.00 лв 
32 БЕЛОСЛАВ БЕЛОСЛАВ 021 011 3,001 763.00 лв 
33 БЕЛОСЛАВ БЕЛОСЛАВ 021 012 3,003 763.00 лв 
34 БЕЛОСЛАВ БЕЛОСЛАВ 021 040 7,479 763.00 лв 
35 БЕЛОСЛАВ БЕЛОСЛАВ 022 001 5,280 763.00 лв 
36 БЕЛОСЛАВ БЕЛОСЛАВ 031 053 4,002 763.00 лв 
37 БЯЛА БЯЛА 034 007 6,307 876.00 лв 
38 БЯЛА БЯЛА 047 020 46,746 609.00 лв 
39 БЯЛА БЯЛА 048 023 10,296 609.00 лв 
40 БЯЛА БЯЛА 051 113 6,721 609.00 лв 
41 БЯЛА БЯЛА 081 013 19,130 609.00 лв 
42 БЯЛА ГОСПОДИНОВО 055 001 421,731 969.00 лв 
43 БЯЛА ДЮЛИНО 004 001 59,735 666.00 лв 
44 ВАРНА КОНСТАНТИНОВО 374 001 337,003 1 860.00 лв 
45 ВЕТРИНО БЕЛОГРАДЕЦ 080 001 566,377 563.00 лв 
46 ВЕТРИНО ВЕТРИНО 000 218 47,977 1 001.00 лв 
47 ВЕТРИНО МЛАДА ГВАРДИЯ 000 091 427,412 563.00 лв 
48 ВЕТРИНО НЕВША 000 001 17,899 703.00 лв 
49 ВЕТРИНО НЕВША 077 082 0,499 703.00 лв 
50 ВЕТРИНО ЯГНИЛО 009 003 450,736 630.00 лв 
51 ВЕТРИНО ЯГНИЛО 048 004 93,640 630.00 лв 
52 ВЪЛЧИ ДОЛ ВОЙВОДИНО 000 028 704,238 569.00 лв 
53 ВЪЛЧИ ДОЛ ВОЙВОДИНО 069 004 375,650 789.00 лв 
54 ВЪЛЧИ ДОЛ БОЯНА 021 020 4,704 930.00 лв 
55 ВЪЛЧИ ДОЛ БОЯНА 022 019 8,640 930.00 лв 
56 ВЪЛЧИ ДОЛ ВЪЛЧИ ДОЛ 029 130 3,983 1 001.00 лв 
57 ВЪЛЧИ ДОЛ ВЪЛЧИ ДОЛ 033 021 4,734 1 001.00 лв 
58 ВЪЛЧИ ДОЛ ГЕНЕРАЛ КОЛЕВО 000 021 364,567 899.00 лв 
59 ВЪЛЧИ ДОЛ ДОБРОТИЧ 011 020 5,201 960.00 лв 
60 ВЪЛЧИ ДОЛ ДОБРОТИЧ 014 007 3,999 960.00 лв 
61 ВЪЛЧИ ДОЛ КАЛОЯН 000 006 454,510 555.00 лв 
62 ВЪЛЧИ ДОЛ КАЛОЯН 000 014 497,779 555.00 лв 
63 ВЪЛЧИ ДОЛ КАРАМАНИТЕ 000 032 734,947 555.00 лв 
64 ВЪЛЧИ ДОЛ КРАКРА 037 004 8,742 1 260.00 лв 
65 ВЪЛЧИ ДОЛ КРАКРА 040 001 9,150 1 260.00 лв 
66 ВЪЛЧИ ДОЛ МЕТЛИЧИНА 000 101 672,251 798.00 лв 
67 ВЪЛЧИ ДОЛ ОБОРИЩЕ 020 118 408,026 563.00 лв 
68 ВЪЛЧИ ДОЛ РАДАН ВОЙВОДА 027 001 4,751 896.00 лв 
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69 ВЪЛЧИ ДОЛ СТРАХИЛ 010 001 9,804 960.00 лв 
70 ВЪЛЧИ ДОЛ ЧЕРВЕНЦИ 183 002 525,027 963.00 лв 
71 ДОЛНИ 

ЧИФЛИК 
РУДНИК 031 001 119,945 563.00 лв 

72 ДОЛНИ 
ЧИФЛИК 

РУДНИК 074 012 9,052 696.00 лв 
73 ДОЛНИ 

ЧИФЛИК 
РУДНИК 079 009 3,681 696.00 лв 

74 ДОЛНИ 
ЧИФЛИК 

СОЛНИК 026 039 15,001 696.00 лв 
75 ДОЛНИ 

ЧИФЛИК 
ШКОРПИЛОВЦИ 022 003 4,000 623.00 лв 

76 ДОЛНИ 
ЧИФЛИК 

ШКОРПИЛОВЦИ 022 006 7,099 600.00 лв 
77 ДОЛНИ 

ЧИФЛИК 
ШКОРПИЛОВЦИ 026 011 3,000 820.00 лв 

78 ДОЛНИ 
ЧИФЛИК 

ШКОРПИЛОВЦИ 026 012 3,000 820.00 лв 
79 ДОЛНИ 

ЧИФЛИК 
ВЕНЕЛИН 023 035 3,615 863.00 лв 

80 ДОЛНИ 
ЧИФЛИК 

ВЕНЕЛИН 036 001 1,260 863.00 лв 
81 ДОЛНИ 

ЧИФЛИК 
ВЕНЕЛИН 047 003 125,031 863.00 лв 

82 ДОЛНИ 
ЧИФЛИК 

ВЕНЕЛИН 048 001 55,302 863.00 лв 
83 ДОЛНИ 

ЧИФЛИК 
ВЕНЕЛИН 048 004 14,400 863.00 лв 

84 ДОЛНИ 
ЧИФЛИК 

ВЕНЕЛИН 052 022 14,878 863.00 лв 
85 ДОЛНИ 

ЧИФЛИК 
ВЕНЕЛИН 073 014 22,198 863.00 лв 

86 ДОЛНИ 
ЧИФЛИК 

ВЕНЕЛИН 082 002 11,413 863.00 лв 
87 ДОЛНИ 

ЧИФЛИК 
ВЕНЕЛИН 085 021 69,083 863.00 лв 

88 ДОЛНИ 
ЧИФЛИК 

ГОРЕН ЧИФЛИК 055 038 18,000 785.00 лв 
89 ДОЛНИ 

ЧИФЛИК 
ГРОЗДЬОВО 147 001 18,037 786.00 лв 

90 ДОЛНИ 
ЧИФЛИК 

ГРОЗДЬОВО 148 009 4,904 456.00 лв 
91 ДОЛНИ 

ЧИФЛИК 
ПЧЕЛНИК 035 053 19,709 999.00 лв 

92 ДОЛНИ 
ЧИФЛИК 

ПЧЕЛНИК 042 007 11,583 999.00 лв 
93 ДОЛНИ 

ЧИФЛИК 
ПЧЕЛНИК 087 032 11,430 486.00 лв 

94 ДЪЛГОПОЛ КОМУНАРИ 000 149 343,846 1 150.00 лв 
95 ДЪЛГОПОЛ РОЯК 036 018 4,500 436.00 лв 
96 ДЪЛГОПОЛ ЦОНЕВО 022 008 16,394 560.00 лв 
97 СУВОРОВО ДРЪНДАР 019 031 24,402 906.00 лв 
98 СУВОРОВО КАЛИМАНЦИ 023 027 1,654 901.00 лв 
99 СУВОРОВО ЛЕВСКИ 025 019 820,931 2 111.00 лв 
100 СУВОРОВО ЧЕРНЕВО 003 904 9,882 826.00 лв 
101 СУВОРОВО ЧЕРНЕВО 006 001 497,628 563.00 лв 
102 СУВОРОВО ЧЕРНЕВО 006 004 470,373 563.00 лв 
103 СУВОРОВО ЧЕРНЕВО 006 162 966.00 563.00 лв 
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104 СУВОРОВО ЧЕРНЕВО 007 036 493.093 563.00 лв 
 

 
            Приложеното ксерокопие на депозитарна разписка е за 11 213 997 лева, притежавана  от  
“Полет – 2000” ЕООД и покриват направеното предложение за обща стойност от 11 073 231 
лева. 
 
 Комисията констатира, че: 
-  имот по т.94 от заявлението, посочен като № 000149 с площ 343,846 дка, находящ се в 
землището на с.Комунари, община Дългопол, не съществува в одобрения списък с имоти за 
участие в търга; 
- за имот № 032002 в землището на с.Въглен, община Аксаково, обл.Варна и имот № 047023 в 
землището на с.Изворско, община Аксаково, обл.Варна е предложена по-ниска цена лева/дка 
от обявената тръжна цена, съгласно разпоредбите на чл.20, ал.1 Наредба № 16 за организиране 
и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на 
притежатели на поименни компенсационни бонове. 
              Изпълнени са условията на чл.3, ал.1, чл.10, чл.2 и чл.20 ал.1 от Наредба № 16 за 
организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния 
поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове и заявителят се 
ДОПУСКА до участие в търга, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА имот по т.94 от заявлението, 
посочен като № 000149 с площ 343,846 дка, находящ се в землището на с.Комунари, 
община Дългопол,  имот № 032002 в землището на с.Въглен, община Аксаково, 
обл.Варна и имот № 047023 в землището на с.Изворско, община Аксаково, обл.Варна. 
 

  17/ Вх.№ АУ-46-16/24.09.2012 г. от “Биопродукти България” ЕООД – лично участие: 
         Съгласно заявление образец “Биопродукти България” ЕООД желае да участва в търга със 
следните имоти: 

 
 

№ 
по 
ред 

Община Землище Масив Парцел Площ 
Предлагана 

цена 
(лв/дка) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 АВРЕН АВРЕН 002 112 56,934 369 лв 
2 АВРЕН АВРЕН 082 023 2,801 563 лв 
3 АВРЕН АВРЕН 082 069 5,001 563 лв 
4 АВРЕН АВРЕН 117 101 2,500 563 лв 
5 АВРЕН АВРЕН 119 039 2,499 369 лв 
6 АВРЕН БЕНКОВСКИ 055 007 9,182 303 лв 
7 АВРЕН ДОБРИ ДОЛ 000 079 38,928 563 лв 
8 АВРЕН ДОБРИ ДОЛ 025 028 10,221 563 лв 
9 АВРЕН ДОБРИ ДОЛ 030 001 42,747 836 лв 
10 АВРЕН ЗДРАВЕЦ 000 311 367,247 456 лв 
11 АВРЕН ЗДРАВЕЦ 000 391 409,919 456 лв 
12 АВРЕН РАВНА ГОРА 022 071 139,419 639 лв 
13 АВРЕН РАВНА ГОРА 037 002 91,185 496 лв 
14 АКСАКОВО ВЪГЛЕН 021 033 11,275 789 лв 
15 АКСАКОВО ВЪГЛЕН 028 022 12,000 860 лв 
16 АКСАКОВО ВЪГЛЕН 032 002 23,811 360 лв 
17 АКСАКОВО ИЗВОРСКО 047 023 70,650 260 лв 
18 АКСАКОВО КРУМОВО 000 055 38,574 860 лв 
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19 АКСАКОВО КРУМОВО 000 070 3,942 860 лв 
20 АКСАКОВО КРУМОВО 000 149 26,225 860 лв 
21 АКСАКОВО КРУМОВО 048 001 357,013 963 лв 
22 АКСАКОВО ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО 011 047 7,800 888 лв 
23 АКСАКОВО ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО 011 048 12,600 888 лв 
24 АКСАКОВО ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО 032 048 45,249 360 лв 
25 АКСАКОВО НОВАКОВО 023 012 31,994 836 лв 
26 БЕЛОСЛАВ БЕЛОСЛАВ 001 006 4,721 639 лв 
27 БЕЛОСЛАВ БЕЛОСЛАВ 004 015 3,000 323 лв 
28 БЕЛОСЛАВ БЕЛОСЛАВ 006 011 9,161 323 лв 
29 БЕЛОСЛАВ БЕЛОСЛАВ 008 005 5,451 323 лв 
30 БЕЛОСЛАВ БЕЛОСЛАВ 019 008 4,402 523 лв 
31 БЕЛОСЛАВ БЕЛОСЛАВ 021 004 5,637 523 лв 
32 БЕЛОСЛАВ БЕЛОСЛАВ 021 011 3,001 523 лв 
33 БЕЛОСЛАВ БЕЛОСЛАВ 021 012 3,003 523 лв 
34 БЕЛОСЛАВ БЕЛОСЛАВ 021 040 7,479 523 лв 
35 БЕЛОСЛАВ БЕЛОСЛАВ 022 001 5,280 639 лв 
36 БЕЛОСЛАВ БЕЛОСЛАВ 031 053 4,002 563 лв 
37 БЯЛА БЯЛА 034 007 6,307 786 лв 
38 БЯЛА БЯЛА 047 020 46,746 409 лв 
39 БЯЛА БЯЛА 048 023 10,296 409 лв 
40 БЯЛА БЯЛА 051 113 6,721 409 лв 
41 БЯЛА БЯЛА 081 013 19,130 409 лв 
42 БЯЛА ГОСПОДИНОВО 055 001 421,731 696 лв 
43 БЯЛА ДЮЛИНО 004 001 59,735 456 лв 
44 ВАРНА КОНСТАНТИНОВО 374 001 337,003 1 100 лв 
45 ВЕТРИНО БЕЛОГРАДЕЦ 080 001 566,377 223 лв 
46 ВЕТРИНО ВЕТРИНО 000 218 47,977 693 лв 
47 ВЕТРИНО МЛАДА ГВАРДИЯ 000 091 427,412 236 лв 
48 ВЕТРИНО HEBШA 000 001 17,899 596 лв 
49 ВЕТРИНО НЕВША 077 082 0,499 599 лв 
50 ВЕТРИНО ЯГНИЛО 009 003 450,736 420 лв 
51 ВЕТРИНО ЯГНИЛО 048 004 93,640 420 лв 
52 ВЪЛЧИ ДОЛ ВОЙВОДИНО 000 028 704,238 289 лв 
53 ВЪЛЧИ ДОЛ ВОЙВОДИНО 069 004 375,650 569 лв 
54 ВЪЛЧИ ДОЛ БОЯНА 021 020 4,704 790 лв 
55 ВЪЛЧИ ДОЛ БОЯНА 022 019 8,640 790 лв 
56 ВЪЛЧИ ДОЛ ВЪЛЧИ ДОЛ 029 130 3,983 890 лв 
57 ВЪЛЧИ ДОЛ ВЪЛЧИ ДОЛ 033 021 4,734 890 лв 
58 ВЪЛЧИ ДОЛ ГЕНЕРАЛ КОЛЕВО 000 021 364,567 793 лв 
59 ВЪЛЧИ ДОЛ ДОБРОТИЧ 011 020 5,201 836 лв 
60 ВЪЛЧИ ДОЛ ДОБРОТИЧ 014 007 3,999 836 лв 
61 ВЪЛЧИ ДОЛ КАЛОЯН 000 006 454,510 222 лв 
62 ВЪЛЧИ ДОЛ КАЛОЯН 000 014 497,779 222 лв 
63 ВЪЛЧИ ДОЛ КАРАМАНИТЕ 000 032 734,947 222 лв 
64 ВЪЛЧИ ДОЛ КРАКРА 037 004 8,742 860 лв 
65 ВЪЛЧИ ДОЛ КРАКРА 040 001 9,150 860 лв 
66 ВЪЛЧИ ДОЛ МЕТЛИЧИНА 000 101 672,251 693 лв 
67 ВЪЛЧИ ДОЛ ОБОРИЩЕ 020 118 408,026 296 лв 
68 ВЪЛЧИ ДОЛ РАДАН ВОЙВОДА 027 001 4,751 769 лв 
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69 ВЪЛЧИ ДОЛ СТРАХИЛ 010 001 9,804 750 лв 
70 ВЪЛЧИ ДОЛ ЧЕРВЕНЦИ 183 002 525,027 793 лв 
71 ДОЛНИ ЧИФЛИК РУДНИК 031 001 119,945 363 лв 
72 ДОЛНИ ЧИФЛИК РУДНИК 074 012 9,052 596 лв 
73 ДОЛНИ ЧИФЛИК РУДНИК 079 009 3,681 556 лв 
74 ДОЛНИ ЧИФЛИК СОЛНИК 026 039 15,001 556 лв 
75 ДОЛНИ ЧИФЛИК ШКОРПИЛОВЦИ 022 003 4,000 489 лв 
76 ДОЛНИ ЧИФЛИК ШКОРПИЛОВЦИ 022 006 7,099 500 лв 
77 ДОЛНИ ЧИФЛИК ШКОРПИЛОВЦИ 026 011 3,000 690 лв 
78 ДОЛНИ ЧИФЛИК ШКОРПИЛОВЦИ 026 012 3,000 690 лв 
79 ДОЛНИ ЧИФЛИК ВЕНЕЛИН 023 035 3,615 696 лв 
80 ДОЛНИ ЧИФЛИК ВЕНЕЛИН 036 001 1,260 696 лв 
81 ДОЛНИ ЧИФЛИК ВЕНЕЛИН 047 003 125,031 696 лв 
82 ДОЛНИ ЧИФЛИК ВЕНЕЛИН 048 001 55,302 696 лв 
83 ДОЛНИ ЧИФЛИК ВЕНЕЛИН 048 004 14,400 696 лв 
84 ДОЛНИ ЧИФЛИК ВЕНЕЛИН 052 022 14,878 696 лв 
85 ДОЛНИ ЧИФЛИК ВЕНЕЛИН 073 014 22,198 696 лв 
86 ДОЛНИ ЧИФЛИК ВЕНЕЛИН 082 002 11,413 696 лв 
87 ДОЛНИ ЧИФЛИК ВЕНЕЛИН 085 021 69,083 696 лв 
88 ДОЛНИ ЧИФЛИК ГОРЕН ЧИФЛИК 055 038 18,000 696 лв 
89 ДОЛНИ ЧИФЛИК ГРОЗДЬОВО 147 001 18,037 656 лв 
90 ДОЛНИ ЧИФЛИК ГРОЗДЬОВО 148 009 4,904 289 лв 
91 ДОЛНИ ЧИФЛИК ПЧЕЛНИК 035 053 19,709 923 лв 
92 ДОЛНИ ЧИФЛИК ПЧЕЛНИК 042 007 11,583 923 лв 
93 ДОЛНИ ЧИФЛИК ПЧЕЛНИК 087 032 11,430 360 лв 
94 ДЪЛГОПОЛ КОМУНАРИ 000 149 343,846 780 лв 
95 ДЪЛГОПОЛ РОЯК 036 018 4,500 302 лв 
96 ДЪЛГОПОЛ ЦОНЕВО 022 008 16,394 480 лв 
97 СУВОРОВО ДРЪНДАР 019 031 24,402 803 лв 
98 СУВОРОВО КАЛИМАНЦИ 023 027 1,654 888 лв 
99 СУВОРОВО ЛЕВСКИ 025 019 820,931 1 680 лв 
100 СУВОРОВО ЧЕРНЕВО 003 904 9,882 600 лв 
101 СУВОРОВО ЧЕРНЕВО 006 001 497,628 169 лв 
102 СУВОРОВО ЧЕРНЕВО 006 004 470,373 169 лв 
103 СУВОРОВО ЧЕРНЕВО 006 162 966,000 169 лв 
104 СУВОРОВО ЧЕРНЕВО 007 036 493.093 169 лв 
 

 
             Приложеното ксерокопие на депозитарна разписка е за 11 176 807 лева, притежавана  
от  “Биопродукти България” ЕООД и покриват направеното предложение за обща стойност от 
6 955 570 лева. 
 

Комисията констатира, че: 
-  имот по т.94 от заявлението, посочен като № 000149 с площ 343,846 дка, находящ се в 
землището на с.Комунари, община Дългопол, не съществува в одобрения списък с имоти за 
участие в търга; 
- за имот № 032002 в землището на с.Въглен, община Аксаково, обл.Варна, имот № 047023 в 
землището на с.Изворско, община Аксаково, обл.Варна и  имот № 020118 в землището на 
с.Оборище, община Аксаково, обл.Варна е предложена по-ниска цена лева/дка от обявената 
тръжна цена, съгласно разпоредбите на чл.20, ал.1 Наредба № 16 за организиране и 
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провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на 
притежатели на поименни компенсационни бонове. 
              Изпълнени са условията на чл.3, ал.1, чл.10, чл.2 и чл.20 ал.1 от Наредба № 16 за 
организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния 
поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове и заявителят се 
ДОПУСКА до участие в търга, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА имот по т.94 от заявлението, 
посочен като № 000149 с площ 343,846 дка, находящ се в землището на с.Комунари, 
община Дългопол,  имот № 032002 в землището на с.Въглен, община Аксаково, 
обл.Варна, имот № 047023 в землището на с.Изворско, община Аксаково, обл.Варна и 
имот № 020118 в землището на с.Оборище, община Аксаково, обл.Варна. 

 
  18/  Вх.№ АУ-46-18/24.09.2012 г. от ЕТ “Тиасо-Добромир Вълчев”  – лично участие: 

        Съгласно заявление образец ЕТ “Тиасо-Добромир Вълчев” желае да участва в търга за 
имоти: 

− имот № 011020 – полска култура, категория III, с площ 5,201дка в землището на 
с.Добротич, община Вълчи дол, обл.Варна като предлага 1 200 лева за декар. 
Началната тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 670 
лева за декар или обща стойност за имота 3 485 лева. 

− имот № 014007 – полска култура, категория III, с площ 3,999 дка в землището на с. 
Добротич, община Вълчи дол, обл.Варна като предлага 1 200 лева за декар. Началната 
тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 670 лева за декар 
или обща стойност за имота 2679 лева. 

             Приложеното ксерокопие на депозитарна разписка е за 19 114 лева, притежавана  от ЕТ 
“Тиасо-Добромир Вълчев”  и покриват направеното предложение за обща стойност от 11 041 
лева. 
             Изпълнени са условията на чл.3, ал.1, чл.10, чл.2 и чл.20 ал.1 от Наредба № 16 за 
организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния 
поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове и заявителят се 
ДОПУСКА до участие в търга. 

 
 

  19/  Вх.№ АУ-46-19/24.09.2012 г. от Здравко Спасов Тодоров  – лично участие: 
         Съгласно заявление образец Здравко Спасов Тодоров  желае да участва в търга за имот: 

− имот № 007036 – пасище, мера, категория X, с площ 493,093 дка в землището на 
с.Чернево, община Суворово, обл.Варна като предлага 137 лева за декар. Началната 
тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 88 лева за декар 
или обща стойност за имота 43392 лева. 

 
             Приложеното ксерокопие на депозитарна разписка е за 67 600 лева, притежавана  от 
Здравко Спасов Тодоров и покриват направеното предложение за обща стойност от 67 554 
лева. 
             Изпълнени са условията на чл.3, ал.1, чл.10, чл.2 и чл.20 ал.1 от Наредба № 16 за 
организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния 
поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове и заявителят се 
ДОПУСКА до участие в търга. 
 

 
  20/  Вх.№ АУ-46-20/24.09.2012 г. от „999-Ив.Асенов” ЕООД  – лично участие: 

        Съгласно заявление образец  „999-Ив.Асенов” ЕООД  желае да участва в търга за имот: 
− имот № 183002 – пасище, мера, категория III, с площ 525,027 дка в землището на 

с.Червенци, община Вълчи дол, обл.Варна като предлага 681 лева за декар. Началната 
тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 640 лева за декар 
или обща стойност за имота 336 017 лева. 
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             Приложеното ксерокопие на депозитарна разписка е за 358 000 лева, притежавана  от  
„999-Ивайло Асенов” ЕООД  и покриват направеното предложение за обща стойност от 357 
544 лева. 
             Изпълнени са условията на чл.3, ал.1, чл.10, чл.2 и чл.20 ал.1 от Наредба № 16 за 
организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния 
поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове и заявителят се 
ДОПУСКА до участие в търга. 

 
 

  21/  Вх.№ АУ-46-21/24.09.2012 г. от Пламен Маринов Ангелов  – лично участие: 
        Съгласно заявление образец Пламен Маринов Ангелов желае да участва в търга за имот: 

− имот № 032048 – нива, категория VII, с площ 45,249 дка в землището на с.Любен 
Каравелово, община Аксаково, обл.Варна като предлага 422,10 лева за декар. 
Началната тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 208 
лева за декар или обща стойност за имота 9 412 лева. 

 
             Приложеното ксерокопие на депозитарна разписка е за 19 100 лева, притежавана  от 
Пламен Маринов Ангелов  и покриват направеното предложение за обща стойност от  19 100 
лева. 
              Изпълнени са условията на чл.3, ал.1, чл.10, чл.2 и чл.20 ал.1 от Наредба № 16 за 
организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния 
поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове и заявителят се 
ДОПУСКА до участие в търга. 

 
 

  22/  Вх.№ АУ-46-22/24.09.2012 г. от Иво Крумов Йорданов  – лично участие: 
         Съгласно заявление образец Иво Крумов Йорданов  желае да участва в търга за имот: 

− имот № 022003 – нива, категория V, с площ 4,000 дка в землището на с.Шкорпиловци, 
община Долни чифлик, обл.Варна като предлага 1 002 лева за декар. Началната 
тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 400 лева за декар 
или обща стойност за имота 1 600лева. 

             Приложеното ксерокопие на депозитарна разписка е за 4 011 лева, притежавана  от Иво 
Крумов Йорданов и покриват направеното предложение за обща стойност от  4 008 лева. 
             Изпълнени са условията на чл.3, ал.1, чл.10, чл.2 и чл.20 ал.1 от Наредба № 16 за 
организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния 
поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове и заявителят се 
ДОПУСКА до участие в търга. 

 
 

  23/  Вх.№ АУ-46-23/24.09.2012 г. от „Девня финанс” АД  – лично участие: 
         Съгласно заявление образец „Девня финанс” АД желае да участва в търга за имоти: 

− имот № 006162 – пасище,мера, категория X, с площ 966,000 дка в землището на 
с.Чернево, община Суворово, обл.Варна като предлага 701 лева за декар. Началната 
тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 88 лева за декар 
или обща стойност за имота 85 008 лева. 

− имот № 006004 – пасище,мера, категория X, с площ 470,373 дка в землището на 
с.Чернево, община Суворово, обл.Варна като предлага 115,5 лева за декар. Началната 
тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 88 лева за декар 
или обща стойност за имота 41 393 лева. 

− имот № 006001 – пасище,мера, от категория X – 447,866 дка и от категория  V - 49,762 
дка в землището на с.Чернево, община Суворово, обл.Варна като предлага за 
категория X – 143,50 лева за декар и за категория  V - 717 лева за декар. Началната 
тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е следното: 
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категория X – 88  лева за декар и за категория  V - 440 лева за декар лева за декар или 
обща стойност за имота 61 307 лева. 

− имот № 007036 – пасище,мера, категория X, с площ 493,093 дка в землището на 
с.Чернево, община Суворово, обл.Варна като предлага 150 лева за декар. Началната 
тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 88 лева за декар 
или обща стойност за имота 43 392 лева. 

 
             Приложеното ксерокопие на депозитарна разписка е за 905 422 лева, притежавана от 
„Девня финанс” АД и покриват направеното предложение за обща стойност от  905 408лева. 
             Изпълнени са условията на чл.3, ал.1, чл.10, чл.2 и чл.20 ал.1 от Наредба № 16 за 
организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния 
поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове и заявителят се 
ДОПУСКА до участие в търга. 

 
 
 

  24/  Вх.№ АУ-46-24/24.09.2012 г. от Петър Стойнев Ковачев  – лично участие: 
         Съгласно заявление образец Петър Стойнев Ковачев желае да участва в търга за имоти: 

− имот № 031001 – нива, категория VI, с площ 119,945 дка в землището на с.Рудник, 
община Долни чифлик, обл.Варна като предлага 306 лева за декар. Началната тръжна 
цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 252 лева за декар или 
обща стойност за имота 30 226 лева. 

− имот № 026012 – вр.неизп.нива, категория III, с площ 3,000 дка в землището на 
с.Шкорпиловци, община Долни чифлик, обл.Варна като предлага 700 лева за декар. 
Началната тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 605 
лева за декар или обща стойност за имота 1 815 лева. 

− имот № 026011 – вр.неизп нива, категория III, с площ 3,000 дка в землището на 
с.Шкорпиловци, община Долни чифлик, обл.Варна като предлага 700 лева за декар. 
Началната тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 605 
лева за декар или обща стойност за имота 1 815 лева. 

 
             Приложеното ксерокопие на депозитарна разписка е за 40 955 лева, притежавана от 
Петър Стойнев Ковачев и покриват направеното предложение за обща стойност от 40 904 лева. 
             Изпълнени са условията на чл.3, ал.1, чл.10, чл.2 и чл.20 ал.1 от Наредба № 16 за 
организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния 
поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове и заявителят се 
ДОПУСКА до участие в търга. 

 
  25/  Вх.№ АУ-46-25/24.09.2012 г. от Мюсюлманско изповедание-Районно мюфтийство -
Варна – лично участие: 

         Съгласно заявление образец Мюсюлманско изповедание-Районно мюфтийство -Варна – 
желае да участва в търга за имоти: 

− имот № 080007 по КВС/идендичен с имот № 58445.80.7 по КК – изост.нива, категория 
VI, с площ по скица 13,791 дка в землището на с Приселци, община Аврен, обл.Варна 
като предлага 4 220 лева за декар. Началната тръжна цена за имота съгласно 
протоколно решение от 14.08.2012 е 306 лева за декар или обща стойност за имота 4 
220 лева. 

− имот № 034007 по КВС/идентичен с имот № 07598.34.7 по КК – нива, категория III, с 
площ по скица 6,307 дка в землището на гр.Бяла, община Бяла, обл.Варна като 
предлага 4 036 лева за декар. Началната тръжна цена за имота съгласно протоколно 
решение от 14.08.2012 е 640 лева за декар или обща стойност за имота 4 036 лева. 

− имот № 022003 – нива, категория V, с площ 4,000 дка в землището на с.Шкорпиловци, 
община Долни чифлик, обл.Варна като предлага 1600 лева за декар. Началната тръжна 
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цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 400 лева за декар или 
обща стойност за имота 1 600 лева. 

− имот № 022006 – нива, от категория III - 0,026 дка и от категория V - 4, 000 дка, с 
площ в землището на с.Шкорпиловци, община Долни чифлик, обл.Варна като 
предлага 2 845 лева за декар. Началната тръжна цена за имота съгласно протоколно 
решение от 14.08.2012 е за категория III – 605 лева за декар и за категория V - 400 лева 
за декар или обща стойност за имота 2 845 лева. 

− имот № 026012 – вр.неизп.нива, категория III, с площ 3,000 дка в землището на 
с.Шкорпиловци, община Долни чифлик, обл.Варна като предлага 1815 лева за декар. 
Началната тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 
605лева за декар или обща стойност за имота 1 815 лева. 

− имот № 026011 – вр.неизп нива, категория III, с площ 3,000 дка в землището на 
с.Шкорпиловци, община Долни чифлик, обл.Варна като предлага 1815 лева за декар. 
Началната тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 605 
лева за декар или обща стойност за имота 1 815 лева. 

 
Предложената от кандидата цена за имотите надвишава наличната, съгласно 

представеното ксерокопие от удостоверение за притежаване на поименни 
компенсационни бонове от Джамийски ниви с № МФ серия А 0146029 от 23.11.2000 г. за 
4 264 /четири хиляди двеста шестдесет и четири/ лева. 

       Не са спазени изискванията на чл.20, ал.1 и чл.21, ал.1, т.2  от Наредба № 16 за 
организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния 
поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове, предвид което  
заявителят НЕ СЕ ДОПУСКА до участие в търга. 

 
 
  26/  Вх.№ АУ-46-26/24.09.2012 г. от от Людмила Кръстева Ралева и Людмила Кръстева 
Ралева – съвместно  участие: 

 
         Съгласно заявление образец Валерия Кръстева Иванова и Людмила Кръстева Радева 
желаят да участват в търга за имоти: 

− имот № 037038 – нива, категория V, с площ 8,233 дка в землището на с .Китка, община 
Аврен, обл.Варна като предлага 461,56 лева за декар. Началната тръжна цена за имота 
съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 443 лева за декар или обща стойност за 
имота 3 647 лева. 

− имот № 023027 – нива, категория III, с площ 1,654 дка в землището на с.Калиманци, 
община Суворово, обл.Варна като предлага 919 лева за декар. Началната тръжна цена 
за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 750 лева за декар или обща 
стойност за имота 1 241 лева. 

− имот № 023035 – нива, категория III, с площ 3,615 дка в землището на с.Венелин, 
община Долник чифлик, обл.Варна като предлага 630,70 лева за декар. Началната 
тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 630 лева за декар 
или обща стойност за имота 2 277 лева. 

− имот № 026012 – вр.неизп.нива, категория III, с площ 3,000 дка в землището на 
с.Шкорпиловци, община Долни чифлик, обл.Варна като предлага 633,30 лева за декар. 
Началната тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 
605лева за декар или обща стойност за имота 1 815 лева. 

− имот № 026011 – вр.неизп нива, категория III, с площ 3,000 дка в землището на 
с.Шкорпиловци, община Долни чифлик, обл.Варна като предлага 633,30 лева за декар. 
Началната тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 605 
лева за декар или обща стойност за имота 1 815 лева. 
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− имот № 029130 – нива, категория IV, с площ 3,983 дка в землището на гр.Вълчи дол, 
община Вълчи дол, обл.Варна като предлага 827 лева за декар. Началната тръжна цена 
за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 615 лева за декар или обща 
стойност за имота 2 450 лева. 

− имот № 064051 – изост.нива, категория IX, с площ 5,381 дка в землището на 
с.Лошушна, община Дългопол, обл.Варна като предлага 94 лева за декар. Началната 
тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 94 лева за декар 
или обща стойност за имота 506 лева. 

− имот № 006011 – нива, категория VI, с площ 9,161дка, в землището на гр.Белослав, 
общ.Белослав, обл.Варна като предлага 338,40 лева за декар. Началната тръжна цена 
за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 290 лева за декар или обща 
стойност за имота е 2 657 лева. 

− имот № 004015 – нива, категория VI, с площ 3,000 дка, в землището на гр.Белослав, 
общ.Белослав, обл.Варна като предлага 3000 лева за декар. Началната тръжна цена за 
имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 290 лева за декар или обща 
стойност за имота е 870  лева. 

− имот № 000012 – изост.нива, категория VII, с площ 8,285 дка в землището на с. 
Болярци, община Аврен, обл.Варна като предлага 203 лева за декар. Началната тръжна 
цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 202 лева за декар или 
обща стойност за имота 1 674  лева. 

− имот № 067001 – изост.нива, категория VII, с площ 9,981 дка, в землището на 
с.Бенковски, общ.Аврен, обл.Варна като предлага 212,20 лева за декар. Началната 
тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 202 лева за декар 
или обща стойност за имота е 2 016 лева 

− имот № 018018 – нива, категория VII, с площ 9,065 дка, в землището на с.Круша, 
общ.Аврен, обл.Варна като предлага 237,69 лева за декар. Началната тръжна цена за 
имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 192 лева за декар или обща 
стойност за имота е 1 740 лева. 

− имот № 017141 – изост. нива, категория VII, с площ 10,002 дка, в землището на 
с.Манастир, общ.Провадия, обл.Варна като предлага 164,50 лева за декар. Началната 
тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 164 лева за декар 
или обща стойност за имота е 1 640лева. 

− имот № 07598,  Бяла, предложена цена 274 лева за декар 
− имот № 018018 – нива, категория VII, с площ 9,065 дка, в землището на с.Круша, 

общ.Аврен, обл.Варна като предлага 216 лева за декар. Началната тръжна цена за 
имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 192 лева за декар или обща 
стойност за имота е 1 740 лева. 

− имот № 021020 – нива, категория III, с площ 4,704 дка, в землището на с.Бояна, 
общ.Вълчи дол, обл.Варна като предлага 807,82 лева за декар. Началната тръжна цена 
за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 660 лева за декар или обща 
стойност за имота е 3 105 лева. 

 
            След като разгледа представения от кандидата документи, комисията установи 
следното:  
            В заявлението кандидата не е попълнил коректно номер и площ за имот в гр.Бяла, 
община Бяла, област Варна, отразен като пореден номер 8 на лист № 2. 
 Представените документи за „ дял на правоимащ…” не са сред посочените в 
разпоредбата на  чл.19, ал.3  от Наредба № 16 за организиране и провеждане на търгове за 
продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни 
компенсационни бонове, а именно: фотокопие на удостоверение за притежаване на поименни 
компенсационни боновеи/или фотокопие на удостоверителен документ от Централен 
депозитар. 
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       Не са спазени изискванията на чл.10, ал.2 и чл.21, ал.1, т.2  от Наредба № 16 за 
организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния 
поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове, предвид което  
заявителят НЕ СЕ ДОПУСКА до участие в търга. 

 
  27/  Вх.№ АУ-46-27/24.09.2012 г. от Друми Вълчев Друмев – лично участие: 

         Съгласно заявление образец Друми  Вълчев Друмев желае да участва в търга за имот: 
− имот № 077082 – нива, категория IV, с площ 9,065 дка, в землището на с.Невша, 

общ.Ветрино, обл.Варна като предлага 554 лева за декар. Началната тръжна цена за 
имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 516 лева за декар или обща 
стойност за имота е 257 лева. 

             Приложеното ксерокопие на удостоверение за притежаване на поименни 
компенсационни бонове е за 277 лева, притежавана от Друми  Вълчев Друмев и покриват 
направеното предложение за обща стойност от  277 лева. 
             Изпълнени са условията на чл.3, ал.1, чл.10, чл.2 и чл.20 ал.1 от Наредба № 16 за 
организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния 
поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове и заявителят се 
ДОПУСКА до участие в търга. 
 

  28/  Вх.№ АУ-46-28/24.09.2012 г. от „Трейд Мийт” ЕООД – лично участие: 
         Съгласно заявление образец „Трейд Мийт” ЕООД  желае да участва в търга за имоти: 

− имот № 183002 – пасище, мера, категория III, с площ 525,027 дка в землището на 
с.Червенци, община Вълчи дол, обл.Варна като предлага 1000 лева за декар. 
Началната тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 640 
лева за декар или обща стойност за имота 336 017 лева. 

− имот № 000055 – нива, от категория IV – 36,526 дка и от категория III – 2,048 дка в 
землището на с.Крумово, община Аксаково, обл.Варна като предлага за категория IV- 
1 050 лева за декар и за категория III - 1 050 лева за декар. Началната тръжна цена за 
имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е за категория IV- 632 лева за декар 
и за категория III - 725 лева за декар или обща стойност за имота 24 569 лева. 

− имот № 000070 – нива, категория III, с площ 3,942 дка, в землището на с.Крумово, 
общ.Аксаково, обл.Варна като предлага 1 050 лева за декар. Началната тръжна цена за 
имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 725 лева за декар или обща 
стойност за имота е 2 858 лева. 

− имот № 000149 – нива, от категория X – 0,858 дка и от категория III – 25,367 дка в 
землището на с.Крумово, община Аксаково, обл.Варна като предлага за категория  X - 
200 лева за декар и за категория III - 1050 лева за декар. Началната тръжна цена за 
имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е за категория X - 88 лева за декар и 
за категория III - 725 лева за декар или обща стойност за имота 18 466 лева. 

− имот № 048001 – нива, от категория X – 2,882 дка, от категория IV - 0,665 дка  и от 
категория III – 353,476 дка в землището на с.Крумово, община Аксаково, обл.Варна 
като предлага за категория  X – 200 лева за декар, за категория IV-  1 050 лева за декар 
и за категория III - 1050 лева за декар. Началната тръжна цена за имота съгласно 
протоколно решение от 14.08.2012 е за категория X - 87 лева за дека, за категория IV -  
632 и за категория III - 725 лева за декар или обща стойност за имота 256 935лева. 

− имот № 011047 – нива, категория III, с площ 7,800 дка, в землището на с.Любен 
Каравелово, общ.Аксаково, обл.Варна като предлага 1 050 лева за декар. Началната 
тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 770 лева за декар 
или обща стойност за имота е 6006 лева. 

− имот № 011048 – нива, категория III, с площ 12,600 дка, в землището на с.Любен 
Каравелово, общ.Аксаково, обл.Варна като предлага 1 050 лева за декар. Началната 
тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 770 лева за декар 
или обща стойност за имота е 9 702 лева. 
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− имот № 032048 – нива, категория VII, с площ 45,249 дка в землището на с.Любен 
Каравелово, община Аксаково, обл.Варна като предлага цена 400 лева за декар. 
Началната тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 208 
лева за декар или обща стойност за имота е 9412 лева. 

− имот № 023012 – нива, категория III, с площ 31,994 дка в землището на с.Новаково, 
община Аксаково, обл.Варна като предлага цена 1 050 лева за декар. Началната 
тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 790 лева за декар 
или обща стойност за имота е 25 275 лева. 

− имот № 000218 – нива, категория IV, с площ 47,977 дка в землището на с.Ветрино, 
община Ветрино, обл.Варна като предлага цена 1000 лева за декар.Началната тръжна 
цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 529 лева за декар или 
обща стойност за имота е 25 380 лева. 

− имот № 023017 – нива, категория III, с площ 1,654 дка в землището на с.Калиманци, 
община Суворово, обл.Варна като предлага 1000 лева за декар. Началната тръжна цена 
за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 750 лева за декар или обща 
стойност за имота 1 241 лева. 

− имот № 019031 – нива, категория III, с площ 24,402 дка в землището на с.Дръндар, 
община Суворово, обл.Варна като предлага 1020  лева за декар. Началната тръжна 
цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 680 лева за декар или 
обща стойност за имота 16 593 лева. 

− имот № 55110.44.3 – нива, категория IV, с площ 14,079 дка в землището на с.Падина, 
община Девня, обл.Варна като предлага 1200 лева за декар. Началната тръжна цена за 
имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 701 лева за декар или обща 
стойност за имота 9 870 лева. 

− имот № 018018 – нива, категория VII, с площ 9,065 дка, в землището на с.Круша, 
общ.Аврен, обл.Варна като предлага 300 лева за декар. Началната тръжна цена за 
имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 192 лева за декар или обща 
стойност за имота е 1 740 лева. 

− имот № 119039 – нива, категория VI, с площ 2,499 дка в землището на с.Аврен, 
община Аврен, обл.Варна като предлага 400 лева за декар. Началната тръжна цена за 
имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 266 лева за декар или обща 
стойност за имота 665 лева. 

− имот № 117101 – нива, категория V, с площ 2,500 дка в землището на с.Аврен, община 
Аврен, обл.Варна като предлага 600 лева за декар. Началната тръжна цена за имота 
съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 428 лева за декар или обща стойност за 
имота 1 070 лева. 

− имот № 082069 – нива, категория V, с площ 5,001 дка в землището на с.Аврен, община 
Аврен, обл.Варна като предлага 600 лева за декар. Началната тръжна цена за имота 
съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 428 лева за декар или обща стойност за 
имота 2 140 лева. 

− имот № 000193 – затр.нива, категория IV, с площ 12,815 дка в землището на с.Водица, 
община Аксаково, обл.Варна като предлага 1020 лева за декар. Началната тръжна цена 
за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 624 лева за декар или обща 
стойност за имота 7997 лева. 

− имот № 000262 – затр.нива, категория IV, с площ 12,798 дка в землището на с.Водица, 
община Аксаково, обл.Варна като предлага 1020 лева за декар. Началната тръжна цена 
за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 624 лева за декар или обща 
стойност за имота 7986лева. 

− имот № 032002 – нива, от категория VIII - 22,788 дка и от категория III – 1,023 дка, в 
землището на с.Въглен, община Аксаково, обл.Варна като предлага за категория VIII - 
300 лева за декар и за категория – 1020 лева за декар. Началната тръжна цена за имота 
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съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е за категория VIII – 171 лева за декар и за 
категория III – 800 лева за декар или обща стойност за имота е 4715 лева. 

− имот № 021033 – нива, категория IV, с площ 11,275дка в землището на с.Въглен, 
община Аксаково, обл.Варна като предлага 1020 лева за декар. Началната тръжна цена 
за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 692 лева за декар или обща 
стойност за имота е 7802 лева. 

− имот № 028022 – нива, от категория IV – 3,566 дка и от категория III – 8,434 дка, в 
землището на с.Въглен, община Аксаково, обл.Варна като предлага за категория IV  - 
1020 лева за декар и за категория III – 1020 лева за декар. Началната тръжна цена за 
имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е следното: за категория IV – 692 
лева за декар и за категория III – 800 лева за декар или обща стойност за имота е 9215 
лева. 

− имот № 016012 – нива, категория IV, с площ 8,011 дка, в землището на с.Засмяно, 
общ.Аксаково, обл.Варна като предлага 1020 лева за декар. Началната тръжна цена за 
имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 632 лева за декар или обща 
стойност за имота е 5063 лева. 

− имот № 047023 – нива, от категория VIII – 68,705дка и от категория III – 1,948дка, в 
землището на с.Изворско, община Аксаково, обл.Варна като предлага за категория 
VIII - 300 лева за декар и за категория III – 1020 лева за декар . Началната тръжна цена 
за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е следното:  категория VIII-171 
лева за декар и за категория III – 775 лева за декар или обща стойност за имота е 13 
259лева. 

− имот № 021020 – нива, категория III, с площ 4,704 дка, в землището на с.Бояна, 
общ.Вълчи дол, обл.Варна като предлага 1020 лева за декар. Началната тръжна цена за 
имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 660 лева за декар или обща 
стойност за имота е 3 105 лева. 

− имот № 021019 – нива, категория III, с площ 8,640 дка, в землището на с.Бояна, 
общ.Вълчи дол, обл.Варна като предлага 1020 лева за декар. Началната тръжна цена за 
имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 660 лева за декар или обща 
стойност за имота е 5702 лева. 

− имот № 029130 – нива, категория IV, с площ 3,983 дка в землището на гр.Вълчи дол, 
община Вълчи дол, обл.Варна като предлага 1020 лева за декар. Началната тръжна 
цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 615 лева за декар или 
обща стойност за имота 2 450 лева. 

− имот № 033021 – нива, категория IV, с площ 4,734 дка в землището на гр.Вълчи дол, 
община Вълчи дол, обл.Варна като предлага 1020 лева за декар. Началната тръжна 
цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 615 лева за декар или 
обща стойност за имота 2911 лева. 

− имот № 011020 – нива, категория III, с площ 5,201 дка в землището на с.Добротич, 
община Вълчи дол, обл.Варна като предлага 1020 лева за декар. Началната тръжна 
цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 670 лева за декар или 
обща стойност за имота 3 485 лева. 

− имот № 014007 – нива, категория III, с площ 3,983 дка в землището на с.Добротич, 
община Вълчи дол, обл.Варна като предлага 1020 лева за декар. Началната тръжна 
цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 670 лева за декар или 
обща стойност за имота 2679 лева. 

− имот № 040001 – нива, категория III, с площ 9,150 дка в землището на с.Кракра, 
община Вълчи дол, обл.Варна като предлага 1020 лева за декар. Началната тръжна 
цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 675 лева за декар или 
обща стойност за имота 6176 лева. 

− имот № 027001 – нива, категория III, с площ 4,751 дка в землището на с.Радан 
Войвода, община Вълчи дол, обл.Варна като предлага 1020 лева за декар. Началната 
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тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 665 лева за декар 
или обща стойност за имота 3159 лева. 

− имот № 010001 – нива, категория III, с площ 9,804 дка в землището на с.Страхил, 
община Вълчи дол, обл.Варна като предлага 1020 лева за декар. Началната тръжна 
цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 6618 лева за декар или 
обща стойност за имота 6618 лева. 

− имот № 018014 – нива, категория V, с площ 12,008 дка, в землището на с.Булаир, 
общ.Долни чифлик, обл.Варна като предлага 600 лева за декар. Началната тръжна 
цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 388 лева за декар или 
обща стойност за имота е 4659 лева. 

− имот № 017006 – нива, категория V, с площ 13,993 дка, в землището на с.Булаир, 
общ.Долни чифлик, обл.Варна като предлага 600 лева за декар. Началната тръжна 
цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 388 лева за декар или 
обща стойност за имота е 5429 лева. 

− имот № 148009 – нива, категория VI, с площ 4,904дка, в землището на с. Гроздьово, 
общ.Долни чифлик, обл.Варна като предлага 350 лева за декар. Началната тръжна 
цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 232 лева за декар или 
обща стойност за имота е 1138 лева. 

− имот № 147001 – нива, категория IV, с площ 18,037 дка, в землището на с.Гроздьово, 
общ.Долни чифлик, обл.Варна като предлага 1020 лева за декар. Началната тръжна 
цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 542 лева за декар или 
обща стойност за имота е 9776 лева. 

− имот № 087032 – нива, от категория V - 2,842 дка и от кат. VI -8,587 дка, в землището 
на с.Пчелник, общ.Долни чифлик, обл.Варна като предлага за категория V – 500 лева 
за декар и за кат. VI - 400 лева за декар. Началната тръжна цена за имота съгласно 
протоколно решение от 14.08.2012 е следното: за кат. V -388 лева за декар и за кат. VI 
– 246 лева за декар или обща стойност за имота е 4271 лева. 

− имот № 074012 – нива, от категория III – 9,033 дка и от кат. VI – 0,019дка, в землището 
на с.Рудник, общ.Долни чифлик, обл.Варна като предлага за категория III – 1020 лева 
за декар и за кат. VI - 1200 лева за декар. Началната тръжна цена за имота съгласно 
протоколно решение от 14.08.2012 е следното: за кат.III - 550 лева за декар и за кат. VI 
– 252 лева за декар или обща стойност за имота е 4973 лева. 

− имот № 374001 – нива, от категория IV - 239,272 дка, от категория III – 16, 851 дка и от  
категория V – 80,880 дка, в землището на с.Константиново, община Варна, обл.Варна 
като предлага цена за категория IV – 1200 лева за декар, за категория III – 1020 лева за 
декар и за категория V – 700 лева за декар. Началната тръжна цена за имота съгласно 
протоколно решение от 14.08.2012 е следното: за категория IV – 667 лева за декар, за 
категория III – 785 лева  за декар и за категория V – 496 лева за декар или обща 
стойност за имота 212 938 лева. 

− имот № 025019 – нива, от категория III – 574,664 дка и от кат. II – 246,287 дка, в 
землището на с.Левски, общ.Суворово, обл.Варна като предлага за категория III – 1520 
лева за декар и за кат. II - 1520 лева за декар. Началната тръжна цена за имота 
съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е следното: за кат. III -740 лева за декар и 
за кат. VI – 853 лева за декар или обща стойност за имота е 635320 лева. 

  
 
Съгласно представеното ксерокопие на депозитарна разписка № 31526964C от 

20.09.2012г. за притежаваните от “Трейд мийт” ЕООД поименни компенсационни бонове е на 
стойност 205 000 /двеста и пет хиляди/ лева, а заявените за участие имоти възлизат на обща 
стойност 2 944 769/ два милиона деветстотин четиридесет и четири хиляди и седемстотин 
шестдесет и девет/ лева, която е по-висока от наличната, определена съгласно чл.20, ал.2 на 
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Наредба № 16 за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от 
държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове 

          Не са изпълнени условията на чл.21, ал.1 т.2 от Наредба № 16 за организиране и 
провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на 
притежатели на поименни компенсационни бонове и заявителят НЕ СЕ ДОПУСКА до 
участие в търга. 

 
  29/  Вх.№ АУ-46-29/24.09.2012 г. от Веселин Янчев Василев – лично участие: 

        Съгласно заявление образец Веселин Янчев Василев желае да участва в търга за имот: 
− имот № 025019 – нива, от категория III – 574,664 дка и от кат. II – 246,287 дка, в 

землището на с.Левски, общ.Суворово, обл.Варна като предлага 1000 лева за декар. 
Началната тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 
следното: за кат. III -740 лева за декар и за кат. VI – 853 лева за декар или обща 
стойност за имота е 635320 лева. 

 
             Комисията установи, че подаденото заявление не е подписано от заявителя и не са 
приложени документите по чл.19,  ал.3 от Наредба 16 от 19.07.2000 г.  

       Не са спазени изискванията на чл.10, ал.2 от Наредба № 16 за организиране и 
провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на 
притежатели на поименни компенсационни бонове, предвид което  заявителят НЕ СЕ 
ДОПУСКА до участие в търга. 

 
  30/  Вх.№ АУ-46-30/24.09.2012 г. от „Компания Насияна”ООД – лично участие: 

         Съгласно заявление образец „Компания Насияна”ООД желае да участва в търга за имот: 
− имот № 025019 – нива, от категория III – 574,664 дка и от кат. II – 246,287 дка, в 

землището на с.Левски, общ.Суворово, обл.Варна като предлага 914 лева за декар. 
Началната тръжна цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 
следното: за кат. III - 740 лева за декар и за кат. VI – 853 лева за декар или обща 
стойност за имота е 635320 лева. 

 
             Комисията установи, че не са приложени изискуемите документите по чл.19,  ал.3 
от Наредба 16 от 19.07.2000 г., предвид което не са спазени изискванията на чл.10, ал.2 от 
от същата наредба  и заявителят НЕ СЕ ДОПУСКА до участие в търга. 
 

  31/  Вх.№ АУ-46-31/24.09.2012 г. от Аделин Драганов Атанасов – лично участие: 
         Съгласно заявление образец Аделин Драганов Атанасов желае да участва в търга за 
имоти: 

− имот № 007028 – полска култура, категория V, с площ 19,253 дка, в землището на с. 
Дюлино, общ.Бяла, обл.Варна като предлага 673 лева за декар. Началната тръжна цена 
за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 428 лева за декар или обща 
стойност за имота е 8240 лева. 

− имот № 021020 – нива, категория III, с площ 4,704 дка, в землището на с.Бояна, 
общ.Вълчи дол, обл.Варна като предлага 939 лева за декар. Началната тръжна цена за 
имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 660 лева за декар или обща 
стойност за имота е 3 105 лева. 

− имот № 021019 – нива, категория III, с площ 8,640 дка, в землището на с.Бояна, 
общ.Вълчи дол, обл.Варна като предлага 939 лева за декар. Началната тръжна цена за 
имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 660 лева за декар или обща 
стойност за имота е 5702 лева. 

− имот № 011020 – нива, категория III, с площ 5,201 дка в землището на с.Добротич, 
община Вълчи дол, обл.Варна като предлага 929 лева за декар. Началната тръжна цена 
за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 670 лева за декар или обща 
стойност за имота 3 485 лева. 
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− имот № 014007 – нива, категория III, с площ 3,999 дка в землището на с.Добротич, 
община Вълчи дол, обл.Варна като предлага 929 лева за декар. Началната тръжна цена 
за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 670 лева за декар или обща 
стойност за имота 3 485 лева. 

− имот № 029130 – нива, категория IV, с площ 3,983 дка в землището на гр.Вълчи дол, 
община Вълчи дол, обл.Варна като предлага 1046 лева за декар. Началната тръжна 
цена за имота съгласно протоколно решение от 14.08.2012 е 615 лева за декар или 
обща стойност за имота 2 450 лева. 

 
             Комисията установи, че не са приложени изискуемите документите по чл.19,  ал.3 
от Наредба 16 от 19.07.2000 г., предвид което не са спазени изискванията на чл.10, ал.2 от 
от същата наредба  и заявителят НЕ СЕ ДОПУСКА до участие в търга. 

 
              

  32/  Вх.№ АУ-46-32/24.09.2012 г. от Ана Георгиева Балсамова – лично участие: 
         Съгласно заявление образец Ана Георгиева Балсамова желае да участва в търга за имот: 

− имот № 051113 по КВС /идентичен с № 07598.51.113 по КК – нива, категория VI, с 
площ по скица 6,721 дка в землището на гр.Бяла, община Бяла, обл.Варна като 
предлага 306 лева за декар. Началната тръжна цена за имота съгласно протоколно 
решение от 14.08.2012 е 272 лева за декар или обща стойност за имота 1828 лева. 
 

             Приложеното ксерокопие на депозитарна разписка е за 2454 лева, притежавана от Ана 
Георгиева Балсамова и покриват направеното предложение за обща стойност от 2057 лева. 
              Изпълнени са условията на чл.3, ал.1, чл.10, чл.2 и чл.20 ал.1 от Наредба № 16 за 
организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния 
поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове и заявителят се 
допуска до участие в търга. 

 
33/ Вх. № АУ-46-33/01.10.2012 г. подаден от Лъчезар Николов Динев - лично участие: 

     Съгласно заявление образец  Лъчезар Николов Динев желае да участва в търга за имот: 
− имот № 374001 – нива, от категория IV - 239,272 дка, от категория III – 16, 851 дка и от  

категория V – 80,880 дка, в землището на с.Константиново, община Варна, обл.Варна 
като предлага цена 1549 лева за декар. Началната тръжна цена за имота съгласно 
протоколно решение от 14.08.2012 е следното: за категория IV – 667 лева за декар, за 
категория III – 785 лева  за декар и за категория V – 496 лева за декар или обща 
стойност за имота 212 938 лева. 

 
              Приложеното ксерокопие на депозитарна разписка е за 522 088 лева, притежавана от 
Лъчезар Николов Динев  и покрива направеното предложение за обща стойност  522 018 лева. 

        Изпълнени са условията на чл.3, ал.1, чл.10, чл.2 и чл.20 ал.1 от Наредба № 16 за 
организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния 
поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове и заявителят се 
ДОПУСКА до участие в търга. 
 

 
 

К О М И С И Я Т А    Р Е Ш И : 
 
 

1. За имот № 002112 – нива, категория VI, с площ 56,934 дка в землището на с.Аврен, община 
Аврен, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД,  
“Биопродукти-България” ЕООД и Йордан Димитров Господинов, комисията класира както 
следва: 
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на първо място: “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 489 лева с обща 
стойност 27 841 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 369 лева с 
обща стойност 21 009 лева за имота. 
2. За имот № 082023 – нива, категория V, с площ 2,801 дка в землището на с.Аврен, община 
Аврен, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД и 
“Биопродукти-България” ЕООД, комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 689 лева с обща 
стойност 1930 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 563 лева с 
обща стойност  1577 лева за имота. 
3. За имот № 082069 – нива, категория V, с площ 5,001 дка в землището на с.Аврен, община 
Аврен, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД и  
“Биопродукти-България” ЕООД, комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 689 лева с обща 
стойност 3446 лева за имота. 
на второ място: „“ Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 563 лева с 
обща стойност 2816 лева за имота. 
4. За имот № 117101 –– нива, категория V, с площ 2,500 дка в землището на с.Аврен, община 
Аврен, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД и 
“Биопродукти-България” ЕООД, комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 689 лева с обща 
стойност 1723 лева за имота. 
на второ място:  „“ Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 563 лева с 
обща стойност 1408 лева за имота. 
5. За имот № 119039 –– нива, категория VI, с площ 2,499 дка в землището на с.Аврен, община 
Аврен, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД и 
“Биопродукти-България” ЕООД, комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 489 лева с обща 
стойност 1223 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 369 лева с 
обща стойност 993 лева за имота. 
6. За имот № 055007 –– нива, категория VII, с площ 9,182 дка в землището на с.Бенковски, 
община Аврен, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД и   
“Биопродукти-България” ЕООД, комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 403 лева с обща 
стойност 3701 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 303 лева с 
обща стойност  2783 лева за имота. 
7. За имот № 067001 –– изост.нива, категория VII, с площ 9,981 дка в землището на 
с.Бенковски, община Аврен, обл.Варна при допуснат до участие един кандидат, търга се 
печели от Елица Георгиева Георгиева като единствен кандидат с предложена цена на декар 
254 с обща стойност 2536 лева за имота. 
8. За имот № 067004 –– изост.нива, категория VII, с площ 29,379 дка в землището на 
с.Бенковски, община Аврен, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: Елица 
Георгиева Георгиева и „Макрон” ООД,  комисията класира както следва: 
на първо място: Елица Георгиева Георгиева при предложена цена на декар 254 с обща 
стойност 7463 лева за имота. 
на второ място: „Макрон” ООД при предложена цена на декар 303 лева с обща стойност  
7375 лева за имота. 
9. За имот № 000079 –– затр.нива, категория V, с площ 38,928 дка в землището на с.Добри 
дол, община Аврен, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД и 
“Биопродукти-България” ЕООД  комисията класира както следва: 
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на първо място: “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 756 лева с обща 
стойност 29 430 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 563 лева с 
обща стойност  21 917 лева за имота. 
10. За имот № 025028 –– нива, категория V, с площ 10,221 дка в землището на с.Добри дол, 
община Аврен, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД и 
“Биопродукти-България” ЕООД  комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 756 лева с обща 
стойност 7728 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 563 лева с 
обща стойност  5755 лева за имота 
11. За имот № 030001 –– нива, категория IV, с площ 42,747 дка в землището на с.Добри дол, 
община Аврен, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД и 
“Биопродукти-България” ЕООД  комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 960 лева с обща 
стойност 41 038 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 836 лева с 
обща стойност  35 737 лева за имота. 
12. За имот № 000311 –– пасище, мера, категория VI, с площ 367,247 дка в землището на 
с.Здравец, община Аврен, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” 
ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД  комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 666 лева с обща 
стойност 244 587 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 456 лева с 
обща стойност  167465 лева за имота. 
13. За имот № 000391 –– пасище, мера, категория VI, с площ 409,919 дка в землището на 
с.Здравец, община Аврен, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” 
ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД  комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 666 лева с обща 
стойност 273 007 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 456 лева с 
обща стойност  186 924лева за имота. 
14. За имот № 022071 –– нива, категория IV, с площ 139,419 дка в землището на с.Равна гора, 
община Аврен, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД” и 
“Биопродукти-България” ЕООД  комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 756 лева с обща 
стойност 105 401 лева за имота. 
на второ място: “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 639 лева с 
обща стойност  89 089 лева за имота. 
15. За имот № 037002 –– нива, категория V, с площ 91,185 дка в землището на с.Равна гора, 
община Аврен, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД” , 
“Биопродукти-България” ЕООД и „Макрон” ООД комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 595 лева с обща 
стойност 54 256 лева за имота. 
на второ място: “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 496 лева с 
обща стойност  45 228 лева за имота. 
16. За имот № 028022 –– нива, категория IV и III, с площ 12,000 дка в землището на с.Въглен, 
община Аксаково, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД и   
“Биопродукти-България” ЕООД, комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 963 лева с обща 
стойност 11 556 лева за имота.. 
на второ място: “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 860 лева с 
обща стойност  10320 лева за имота. 
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17. За имот № 021033 –– нива, категория IV, с площ 11,275 дка в землището на с.Въглен, 
община Аксаково, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД , 
“Биопродукти-България” ЕООД, комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 987 лева с обща 
стойност  11 129 лева за имота. 
на второ място: “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 789 лева с 
обща стойност  8 896 лева за имота. 
18. За имот № 047023 – нива, категория VIII и III, с площ 70,650 дка в землището на 
с.Изворско, община Аксаково, обл.Варна търга печели „Макрон” ООД – единствен допуснат 
кандидат при предложена цена за VIII категория 221 лева на декар и за III категория 825 лева 
на декар с обща стойност 16 791 лева за имота  
19. За имот № 000055 – нива, категория IV и III, с площ 38,574 дка в землището на с.Крумово, 
община Аксаково, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД”, и 
“Биопродукти-България” ЕООД,  комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 1260 лева с обща 
стойност  48 604 лева за имота. 
на второ място: ““ Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 860 лева с 
обща стойност  33 174 лева за имота. 
20. За имот № 000070 – нива, категория III, с площ 3,942 дка в землището на с.Крумово, 
община Аксаково, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД и 
“Биопродукти-България” ЕООД, комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД  при предложена цена на декар 1260 лева с обща 
стойност 4 967 лева за имота.. 
на второ място: “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 860 лева с 
обща стойност 3 391 лева за имота.. 
21. За имот № 000149 – нива, категория X и III, с площ 26,225 дка в землището на с.Крумово, 
община Аксаково, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД и 
“Биопродукти-България” ЕООД, комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 1260 лева с обща 
стойност  33 044 лева за имота. 
на второ място: “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена 860 лева на декар с 
обща стойност 22 554 лева за имота. 
22. За имот № 048001 – нива, категория X, IV и III, с площ 357,013 дка в землището на 
с.Крумово, община Аксаково, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 
2000” ЕООД и  “Биопродукти-България” ЕООД,  комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 1860 лева с обща 
стойност  664 045 лева за имота. 
на второ място: Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена 963 лева на декар с 
обща стойност 343 804 лева за имота. 
23. За имот № 011047 – нива, категория III, с площ 7,800 дка в землището на с.Любен 
Каравелово, община Аксаково, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 
2000” ЕООД”, “Биопродукти-България” ЕООД, комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД”  при предложена цена на декар 1120 лева с обща 
стойност 8736 лева за имота.. 
на второ място: “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 888 лева с 
обща стойност  6927 лева за имота. 
24. За имот № 011048 – нива, категория III, с площ 12,600 дка в землището на с.Любен 
Каравелово, община Аксаково, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 
2000” ЕООД”, “Биопродукти-България” ЕООД, комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД”  при предложена цена на декар 1120 лева с обща 
стойност 14 112 лева за имота.. 
на второ място: „“ Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 888 лева с 
обща стойност  11 189лева за имота. 
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25. За имот № 032048 – нива, категория VII, с площ 45,249 дка в землището на с.Любен 
Каравелово, община Аксаково, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 
2000” ЕООД”, “Биопродукти-България” ЕООД, “Макрон” ООД, Павел Георгиев Конуков и 
Пламен Маринов Ангелов  комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД”  при предложена цена на декар 603 лева с обща 
стойност 27 286 лева за имота.. 
на второ място: Павел Георгиев Конуков при предложена цена на декар 431 лева с обща 
стойност 19 503 лева за имота.. 
26. За имот № 023012 – нива, категория III, с площ 31,994 дка в землището на с.Новаково, 
община Аксаково, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД” и  
“Биопродукти-България” ЕООД, комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД” при предложена цена на декар 986 лева с обща 
стойност 31 547 лева за имота.. 
 на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 836 лева с 
обща стойност  26 747 лева за имота. 
27. За имот № 001006 – нива, категория V и IV, с площ 4,721 дка в землището на гр.Белослав, 
община Белослав, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД и 
“Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 763 лева с обща 
стойност  3603 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 639 лева с 
обща стойност  3017 лева за имота. 
28. За имот № 004015 – нива, категория VI, с площ 3,000 дка в землището на гр.Белослав, 
община Белослав, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД” и 
“Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 563 лева с обща 
стойност  1689 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 323 лева с 
обща стойност  969 лева за имота. 
29. За имот № 006011 – нива, категория VI, с площ 9,161 дка в землището на гр.Белослав, 
община Белослав, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД и 
“Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 563 лева с обща 
стойност  5158 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 323 лева с 
обща стойност  2960 лева за имота. 
30. За имот № 008005 – нива, категория V, с площ 5,451 дка в землището на гр.Белослав, 
община Белослав, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД и 
“Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 563 лева с обща 
стойност  3069 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 323 лева с 
обща стойност  1761 лева за имота. 
30. За имот № 019008 – нива, категория V, с площ 4,402 дка в землището на гр.Белослав, 
община Белослав, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД” и 
“Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД” при предложена цена на декар 763 лева с обща 
стойност  3359 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 523 лева с 
обща стойност  2303 лева за имота. 
31. За имот № 021004 – нива, категория V, с площ 5,637 дка в землището на гр.Белослав, 
община Белослав, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД и 
“Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
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на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 763 лева с обща 
стойност  4302 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 523 лева с 
обща стойност  2949 лева за имота. 
32. За имот № 021011 – нива, категория V, с площ 3,001 дка в землището на гр.Белослав, 
община Белослав, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД и 
“Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 763 лева с обща 
стойност  2290 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 523 лева с 
обща стойност  1570 лева за имота. 
33. За имот № 021012 – нива, категория V, с площ 3,003 дка в землището на гр.Белослав, 
община Белослав, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД и 
“Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 763 лева с обща 
стойност  2292 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 523 лева с 
обща стойност  1571 лева за имота. 
34. За имот № 021040 – нива, категория V, с площ 7,479 дка в землището на гр.Белослав, 
община Белослав, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД и 
“Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 763 лева с обща 
стойност  5707 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 523 лева с 
обща стойност  3912 лева за имота. 
35. За имот № 022001 – нива, категория IV, с площ 5,280 дка в землището на гр.Белослав, 
община Белослав, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД и 
“Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 763 лева с обща 
стойност  4029 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 639 лева с 
обща стойност  3374 лева за имота. 
36. За имот № 031053 – нива, категория V, с площ 4,002 дка в землището на гр.Белослав, 
община Белослав, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД” и 
“Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 763 лева с обща 
стойност  3054 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 639 лева с 
обща стойност  2558 лева за имота. 
37. За имот № 07598.34.7 по КК – нива, категория III, с площ 6,307 дка в землището на 
гр.Бяла, община Бяла, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: , “Полет – 2000” 
ЕООД” и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 876 лева с обща 
стойност  5525 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 786 лева с 
обща стойност  4958 лева за имота. 
38. За имот № 07598.47.20 по КК – нива, категория VI, с площ 46,746 дка в землището на 
гр.Бяла, община Бяла, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: „Макрон”ООД,  
“Полет – 2000” ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 609 лева с обща 
стойност  28 469 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 409 лева с 
обща стойност  19 120 лева за имота. 
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39. За имот № 07598.48.23 по КК – нива, категория V, с площ 10,296 дка в землището на 
гр.Бяла, община Бяла, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД 
и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 609 лева с обща 
стойност  6271 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 409 лева с 
обща стойност  4212 лева за имота. 
40. За имот № 07598.51.113 по КК – нива, категория VI, с площ 6,721 дка в землището на 
гр.Бяла, община Бяла, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: Юлия Илиева Ботева, 
“Полет – 2000” ЕООД, Ана Георгиева Балсамова и “Биопродукти-България” ЕООД комисията 
класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 609 лева с обща 
стойност  4094 лева за имота. 
на второ място: Юлия Илиева Ботева при предложена цена на декар 504 лева с обща стойност  
3388 лева за имота. 
41. За имот № 07598.81.13 по КК – нива, категория VI, с площ 19,130 дка в землището на 
гр.Бяла, община Бяла, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: Йордан Димитров 
Господинов, “Полет – 2000” ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както 
следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 609 лева с обща 
стойност  11 651 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 409 лева с 
обща стойност  7825 лева за имота. 
42. За имот № 004001 – полска култура, категория V, с площ 59,735 дка в землището на 
с.Дюлино, община Бяла, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” 
ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 666 лева с обща 
стойност  39 784 лева за имота. 
на второ място: “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 456 лева с 
обща стойност  27 240 лева за имота. 
43. За имот № 055001 – полска култура, категория V, с площ 421,731 дка в землището на 
с.Господиново, община Бяла, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 
2000” ЕООД” и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 969 лева с обща 
стойност  408 658 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 696 лева с 
обща стойност  293 525 лева за имота. 
44. За имот № 374001 – нива, категория IV, III и V, с площ 337,003 дка в землището на 
с.Константиново, община Варна, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: Сашо 
Иванов Симеонов, „Савик Варна” ООД, “Полет – 2000” ЕООД, “Биопродукти-България” 
ЕООД и Лъчезар Николов Динев, комисията класира както следва: 
на първо място: Сашо Иванов Симеонов при предложена цена за IV категория 1904 лева на 
декар, за III кат. 2022 лева на декар, за V кат. 1733 лева на декар с обща стойност  629 812 лева 
за имота. 
на второ място: “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 1860 лева с обща 
стойност  626 826 лева за имота. 
45. За имот № 000218 – нива, категория IV, с площ 47,977 дка в землището на с.Ветрино, 
община Ветрино, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: „Ескана” АД, “Полет – 
2000” ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД” при предложена цена на декар 1001 лева с обща 
стойност  48 025 лева за имота. 
на второ място: “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 693 лева с 
обща стойност  33 249 лева за имота 
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46. За имот № 048004 – вр.неизп.нива, категория VI, с площ 93,640 дка в землището на 
с.Ягнило, община Ветрино, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” 
ЕООД” и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД” при предложена цена на декар 630 лева с обща 
стойност  58 994 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 420 лева с 
обща стойност  39 329 лева за имота. 
47. За имот № 009003 – пасище,мера, категория VI, с площ 450,736 дка в землището на 
с.Ягнило, община Ветрино, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” 
ЕООД” и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД” при предложена цена на декар 630 лева с обща 
стойност  283 964 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 420 лева с 
обща стойност  189 310 лева за имота. 
48. За имот № 080001 – пасище,мера, категория IX, с площ 566,377 дка в землището на 
с.Белоградец, община Ветрино, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 
2000” ЕООД” и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД” при предложена цена на декар 563 лева с обща 
стойност  318 871 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 223 лева с 
обща стойност  126 303 лева за имота. 
49. За имот № 000001 – нива, категория IV, с площ 17,899 дка в землището на с.Невша, 
община Ветрино, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД” и 
“Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД” при предложена цена на декар 703 лева с обща 
стойност  12 583 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 596 лева с 
обща стойност  10 668 лева за имота. 
50. За имот № 077082 – нива, категория IV, с площ 0,499 дка в землището на с.Невша, община 
Ветрино, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: Друми Вълчев Друмев, “Полет – 
2000” ЕООД” и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД” при предложена цена на декар 703 лева с обща 
стойност  351 лева за имота. 
на второ място: “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 599 лева с 
обща стойност  299 лева за имота. 
51. За имот № 000091 – пасище, мера, категория VII и IV, с площ 427,412 дка в землището на 
с.Млада гвардия, община Ветрино, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: „Ескана” 
АД, “Полет – 2000” ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД” при предложена цена на декар 563 лева с обща 
стойност  240 633 лева за имота. 
на второ място: “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 236 лева с 
обща стойност  100 870 лева за имота. 
52. За имот № 021020 – нива, категория III, с площ 4,704 дка в землището на с.Бояна, община 
Вълчи дол, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД” и 
“Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД” при предложена цена на декар 930 лева с обща 
стойност  4375 лева за имота. 
на второ място: “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 790 лева с 
обща стойност  3717 лева за имота. 
53. За имот № 022019 – нива, категория III, с площ 8,640 дка в землището на с.Бояна, община 
Вълчи дол, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД” и 
“Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
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на първо място: “Полет – 2000” ЕООД” при предложена цена на декар 930 лева с обща 
стойност  8036 лева за имота. 
на второ място“Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 790 лева с обща 
стойност  6826 лева за имота. 
55. За имот № 077002 – нива, категория VI, с площ 6,001 дка в землището на с.Брестак, 
община Вълчи дол, обл.Варна при допуснат до участие един кандидат, комисията класира              
на първо място единствения кандидат  Любомир Йорданов Дънков с предложена цена на 
декар 751 с обща стойност 4507 лева за имота. 
56. За имот № 029130 – нива, категория IV, с площ 3,983 дка в землището на гр.Вълчи дол, 
община Вълчи дол, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД и 
“Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:“Полет – 2000” ЕООД” при предложена цена на декар 1001 лева с обща 
стойност  3987 лева за имота. 
на второ място“Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 890 лева с обща 
стойност  3545 лева за имота. 
57. За имот № 033021 – нива, категория IV, с площ 4,734 дка в землището на гр.Вълчи дол, 
община Вълчи дол, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД и 
“Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД” при предложена цена на декар 1001 лева с обща 
стойност  4739 лева за имота. 
на второ място: “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 890 лева с 
обща стойност  4214 лева за имота. 
 58. За имот № 011020 – полска култура, категория III, с площ 5,201 дка в землището на 
с.Добротич, община Вълчи дол, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 
2000” ЕООД, “Биопродукти-България” ЕООД, Ганка Николова Павлова и ЕТ “Тиасо-
Добромир Вълчев” комисията класира както следва: 
на първо място: ЕТ “Тиасо-Добромир Вълчев” при предложена цена на декар 1200 лева с 
обща стойност  6242 лева за имота. 
на второ място: Ганка Николова Павлова при предложена цена на декар 1057,44 лева с обща 
стойност  5500 лева за имота. 
59. За имот № 014007 – полска култура, категория III, с площ 3,999 дка в землището на 
с.Добротич, община Вълчи дол, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 
2000” ЕООД, “Биопродукти-България” ЕООД и ЕТ “Тиасо-Добромир Вълчев” комисията 
класира както следва: 
на първо място: ЕТ “Тиасо-Добромир Вълчев” при предложена цена на декар 1200 лева с 
обща стойност  4799 лева за имота. 
на второ място: “Полет – 2000” ЕООД, при предложена цена на декар 960 лева с обща 
стойност  3840 лева за имота. 
60. За имот № 037004 – полска култура, категория II и III, с площ 8,742 дка в землището на 
с.Кракра, община Вълчи дол, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 
2000” ЕООД” и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 1260 лева с обща 
стойност  11 015 лева за имота. 
на второ място: “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 860 лева с 
обща стойност  7519 лева за имота. 
61. За имот № 040001 – полска култура, категория III, с площ 9,150 дка в землището на 
с.Кракра, община Вълчи дол, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 
2000” ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД” при предложена цена на декар 1260 лева с обща 
стойност  11 529 лева за имота. 
на второ място: “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 860 лева с 
обща стойност  7869 лева за имота. 
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62. За имот № 020118 – пасище, мера, категория IX , V и III, с площ 408,026 дка в землището 
на с.Оборище, община Вълчи дол, обл.Варна при допуснато участие на един кандидат  “Полет 
– 2000” ЕООД  при предложена цена на декар 563 лева с обща стойност  229 719 лева за 
имота. 
63. За имот № 027001 – нива, категория III, с площ 4,751 дка в землището на с.Радан Войвода, 
община Вълчи дол, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООДи 
“Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 896 лева с обща 
стойност  4257 лева за имота. 
на второ място: “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 769 лева с 
обща стойност  3654 лева за имота. 
64. За имот № 010001 – нива, категория III, с площ 9,804 дка в землището на с.Страхил, 
община Вълчи дол, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД и 
“Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 960 лева с обща 
стойност  9412 лева за имота. 
на второ място: “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 750 лева с 
обща стойност  7353 лева за имота. 
65. За имот № 000028 – пасище, мера категория VIII, с площ 704,238 дка в землището на 
с.Войводино, община Вълчи дол, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 
2000” ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 569 лева с обща 
стойност  400 712 лева за имота. 
на второ място: “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 289 лева с 
обща стойност  203 525 лева за имота. 
66. За имот № 069004 – пасище,мера, категория V, с площ 375,650 дка в землището на 
с.Войводино, община Вълчи дол, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 
2000” ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:“Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 789 лева с обща 
стойност  296 388 лева за имота. 
на второ място: “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 569 лева с 
обща стойност  213 745 лева за имота. 
67. За имот № 000021 – пасище, мера,  категория III и II, с площ 364,567 дка в землището на 
с.Генерал Колево, община Вълчи дол, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: 
“Полет – 2000” ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:“Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 899 лева с обща 
стойност  327 746 лева за имота. 
на второ място: “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 793 лева с 
обща стойност  289 102 лева за имота. 
68. За имот № 000006 – пасище, мера,  категория IX, с площ 454,510 дка в землището на 
с.Калоян, община Вълчи дол, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 
2000” ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:“Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 555 лева с обща 
стойност 252 254 лева за имота. 
на второ място: “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 222 лева с 
обща стойност  100 902 лева за имота. 
69. За имот № 000014 – пасище, мера,  категория IX, с площ 497,779 дка в землището на 
с.Калоян, община Вълчи дол, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: Мариян 
Пламенов Йорданов, “Полет – 2000” ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД комисията 
класира както следва: 
на първо място:“Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 555 лева с обща 
стойност  276 268 лева за имота. 
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на второ място: “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 222 лева с 
обща стойност  110 507 лева за имота. 
70. За имот № 000032 – пасище, мера,  категория IX, с площ 734,947 дка в землището на 
с.Караманите, община Вълчи дол, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: Мариян 
Пламенов Йорданов, “Полет – 2000” ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД комисията 
класира както следва: 
на първо място:“Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 555 лева с обща 
стойност  407 899 лева за имота. 
на второ място: “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 222 лева с 
обща стойност  163 159 лева за имота. 
71. За имот № 000101 – пасище, мера,  категория IV, с площ 672,251 дка в землището на 
с.Метличина, община Вълчи дол, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: Мариян 
Пламенов Йорданов, “Полет – 2000” ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД комисията 
класира както следва: 
на първо място:“Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 798 лева с обща 
стойност  536 457 лева за имота. 
на второ място: “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 693 лева с 
обща стойност  465 870 лева за имота. 
72. За имот № 183002 – пасище, мера,  категория III, с площ 525,027 дка в землището на 
с.Червенци, община Вълчи дол, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите:„999-
Ив.Асенов” ЕООД, “Полет – 2000” ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД комисията 
класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 963 лева с обща 
стойност  505 602 лева за имота. 
на второ място: “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 793 лева с 
обща стойност  416 347 лева за имота. 
73. За имот № 036018 – нива,  категория VI, с площ 4,500 дка в землището на с.Рояк, община 
Дългопол, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД и 
“Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 436 лева с обща 
стойност  1962 лева за имота. 
на второ място: “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 302 лева с 
обща стойност  1359 лева за имота. 
74. За имот № 022008 – нива,  категория VI и IV, с площ 16,394 дка в землището на с.Цонево, 
община Дългопол, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД и 
“Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 560 лева с обща 
стойност  9181 лева за имота. 
на второ място: “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 480 лева с 
обща стойност  7870 лева за имота. 
75. За имот № 085021 – нива, категория ІV, с площ 69,083 дка. в землището на с.Венелин, 
община Долни чифлик, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” 
ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД  комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 863 лева с обща 
стойност  59 619 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 696 лева с 
обща стойност  48 082 лева за имота. 
76. За имот № 036001 – из.нива, категория ІV, с площ 1,260 дка. в землището на с.Венелин, 
община Долни чифлик, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: Георги Кирилов 
Божиков, “Полет – 2000” ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както 
следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 863 лева с обща 
стойност  1088 лева за имота. 
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на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 696 лева с 
обща стойност  877 лева за имота. 
77. За имот № 047003 – из.нива, категория ІV и VІІІ, с площ 125,031 дка. в землището на 
с.Венелин, община Долни чифлик, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 
2000” ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 863 лева с обща 
стойност  107 902 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 696 лева с 
обща стойност  87 022 лева за имота. 
76. За имот № 048001 – из.нива, категория ІV, с площ 55,302 дка. в землището на с.Венелин, 
община Долни чифлик, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” 
ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 863 лева с обща 
стойност  47 726 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 696 лева с 
обща стойност  38 491 лева за имота. 
77. За имот № 082002 – нива, категория ІV и VІІ, с площ 11,413 дка. в землището на 
с.Венелин, община Долни чифлик, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 
2000” ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 863 лева с обща 
стойност  9 850 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 696 лева с 
обща стойност  7 944 лева за имота. 
78. За имот № 023035 – нива, категория ІІІ, с площ 3,615 дка. в землището на с.Венелин, 
община Долни чифлик, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” 
ЕООД  и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 863 лева с обща 
стойност  3 120 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 696 лева с 
обща стойност  2 517 лева за имота. 
79. За имот № 048004 – нива, категория ІV, с площ 14,400 дка. в землището на с.Венелин, 
община Долни чифлик, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” 
ЕООД  и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 863 лева с обща 
стойност  12 428 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 696 лева с 
обща стойност  10 023 лева за имота. 
80. За имот № 052022 – нива, категория ІV, с площ 14,878 дка. в землището на с.Венелин, 
община Долни чифлик, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” 
ЕООД  и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД” при предложена цена на декар 863 лева с обща 
стойност  12 840 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 696 лева с 
обща стойност  10 356 лева за имота. 
81. За имот № 073014 – нива, категория ІV и VІ, с площ 22,198 дка. в землището на с.Венелин, 
община Долни чифлик, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” 
ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 863 лева с обща 
стойност  19 157 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 696 лева с 
обща стойност  15 450 лева за имота. 
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82. За имот № 055038 – нива, категория ІV, с площ 18,000 дка. в землището на с.Горен 
чифлик, община Долни чифлик, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 
2000” ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 785 лева с обща 
стойност  14 130 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 696 лева с 
обща стойност  12 528 лева за имота. 
83. За имот № 148009 – нива, категория VІ, с площ 4,904 дка. в землището на с.Гроздьово, 
община Долни чифлик, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” 
ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 456 лева с обща 
стойност  2 237 лева за имота. 
на второ място:  Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 289 лева с 
обща стойност  1 418 лева за имота. 
84. За имот № 147001 – нива, категория ІV, с площ 18,037 дка. в землището на с.Гроздьово, 
община Долни чифлик, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” 
ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 786 лева с обща 
стойност  14 178 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 656 лева с 
обща стойност  11 833 лева за имота. 
85. За имот № 042007 – нива, категория ІІІ, с площ 11,583 дка. в землището на с.Пчелник, 
община Долни чифлик, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” 
ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 999 лева с обща 
стойност  11 572 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 923 лева с 
обща стойност  10 692 лева за имота. 
86. За имот № 087032 – нива, категория V и VІ, с площ 11,430 дка. в землището на с.Пчелник, 
община Долни чифлик, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” 
ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД  комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 486 лева с обща 
стойност  5 555 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД  при предложена цена на декар 360 лв. на 
декар с обща стойност  4 115 лева за имота. 
87. За имот № 035053 – нива, категория ІІІ, с площ 19,709 дка. в землището на с.Пчелник, 
община Долни чифлик, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” 
ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 999 лева с обща 
стойност  19 690 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 923 лева с 
обща стойност  18 192 лева за имота. 
89. За имот № 026039 – нива, категория ІV, с площ 15,001 дка. в землището на с.Солник,  
община Долни чифлик, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” 
ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 696 лева с обща 
стойност  10 441 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 556 лева с 
обща стойност  8 341 лева за имота. 
90. За имот № 031001 – нива, категория VІ, с площ 119,945 дка. в землището на с.Рудник, 
община Долни чифлик, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: „Макрон” ООД, 
“Полет – 2000” ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД и Петър Стойнев Ковачев комисията 
класира както следва: 
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на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД” при предложена цена на декар 563 лева с обща 
стойност  67 530 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 363 лева с 
обща стойност  43 541 лева за имота. 
91. За имот № 074012 – нива, категория ІІІ и VІ, с площ 9,052 дка. в землището на с.Рудник, 
община Долни чифлик, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” 
ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД  комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 1020 лева с обща 
стойност  9 234 лева за имота. 
на второ място:  Биопродукти-България” ЕООД  при предложена цена на декар 596 лева с 
обща стойност  5 395 лева за имота. 
92. За имот № 079009 – нива, категория ІІІ, с площ 3,681 дка. в землището на с.Рудник, 
община Долни чифлик, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” 
ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 696 лева с обща 
стойност  2 562 лева за имота. 
на второ място Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 556 лева с обща 
стойност  2 047 лева за имота. 
93. За имот № 022003 – нива, категория V, с площ 4,000 дка. в землището на с.Шкорпиловци, 
община Долни чифлик, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: Георги Кирилов 
Божиков, “Полет – 2000” ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД, Иво Крумов Йорданов, 
комисията класира както следва: 
на първо място: Иво Крумов Йорданов при предложена цена на декар 1002 лева с обща 
стойност  4 008 лева за имота. 
на второ място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 623 лева с обща 
стойност  2 492 лева за имота. 
94. За имот № 022006 – нива, категория ІІІ и V, с площ 7,099 дка. в землището на 
с.Шкорпиловци, община Долни чифлик, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: 
“Полет – 2000” ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 600 лева с обща 
стойност  4 250 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 500 лева с 
обща стойност  3 550 лева за имота. 
95. За имот № 026012 – вр.неизп.нива, категория ІІІ, с площ 3,000 дка. в землището на 
с.Шкорпиловци, община Долни чифлик, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: 
“Полет – 2000” ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД и Петър Стойнев Ковачев, комисията 
класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 820 лева с обща 
стойност  2 460 лева за имота. 
на второ място:  Петър Стойнев Ковачев при предложена цена на декар 700 лева с обща 
стойност  2 100 лева за имота. 
96. За имот № 026011 – вр.неизп.нива, категория ІІІ, с площ 3,000 дка. в землището на 
с.Шкорпиловци, община Долни чифлик, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: 
“Полет – 2000” ЕООД и “Биопродукти-България” ЕООД и Петър Стойнев Ковачев, комисията 
класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 820 лева с обща 
стойност  2 460 лева за имота. 
на второ място:  Петър Стойнев Ковачев при предложена цена на декар 700 лева с обща 
стойност  2 100 лева за имота. 
97. За имот № 025019 – нива, категория ІІ и ІІІ, с площ 820,931 дка. в землището на с.Левски, 
община Суворово, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД и 
“Биопродукти-България” ЕООД, комисията класира както следва: 
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на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 2111 лева с обща 
стойност  1 732 986 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 1680 лева с 
обща стойност  1 379 165 лева за имота. 
98. За имот № 023027 – нива, категория ІІІ, с площ 1,654 дка. в землището на с.Калиманци, 
община Суворово, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД и 
“Биопродукти-България” ЕООД, комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 901 лева с обща 
стойност  1 491 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 888 лева с 
обща стойност  1 469 лева за имота. 
99. За имот № 019031 – нива, категория ІІІ, с площ 24,402 дка. в землището на с.Дръндар, 
община Суворово, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД и 
“Биопродукти-България” ЕООД, комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД” при предложена цена на декар 906 лева с обща 
стойност  22 109 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 803 лева с 
обща стойност  19 595 лева за имота. 
100. За имот № 003904 – нива, категория V, с площ 9,882 дка. в землището на с.Чернево, 
община Суворово, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 2000” ЕООД и 
“Биопродукти-България” ЕООД, комисията класира както следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 826 лева с обща 
стойност  8 163 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 600 лева с 
обща стойност  5 930 лева за имота. 
101. За имот № 006001 – пасище, мера, категория V и Х, с площ 497,628 дка. в землището на 
с.Чернево, община Суворово, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 
2000” ЕООД, “Биопродукти-България” ЕООД и „Девня финанс” АД, комисията класира както 
следва: 
на първо място: “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 563 лева с обща 
стойност 280 165 лева за имота. 
на второ място:  „Девня финанс” АД при предложена цена на декар за V категория – 717 лв. и 
за Х категория – 143,50 лв. за декар, с обща стойност  99 949 лева за имота. 
102. За имот № 006004 – пасище, мера, категория Х, с площ 470,373 дка. в землището на 
с.Чернево, община Суворово, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 
2000” ЕООД, “Биопродукти-България” ЕООД и „Девня финанс” АД, комисията класира както 
следва: 
на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 563 лева с обща 
стойност  264 820 лева за имота. 
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 169 лева с 
обща стойност  79 494 лева за имота. 
103. За имот № 006162 – пасище, мера, категория Х, с площ 966,000 дка. в землището на 
с.Чернево, община Суворово, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 
2000” ЕООД, “Биопродукти-България” ЕООД и „Девня финанс” АД, комисията класира както 
следва: 
на първо място:  „Девня финанс” АД при предложена цена на декар 701 лева с обща стойност  
698 196 лева за имота.  
на второ място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 563 лева с обща 
стойност  543 858 лева за имота. 
104. За имот № 007036 – пасище, мера, категория Х, с площ 493,093 дка. в землището на 
с.Чернево, община Суворово, обл.Варна при допуснато участие на кандидатите: “Полет – 
2000” ЕООД, “Биопродукти-България” ЕООД, Здравко Спасов Тодоров и „Девня финанс” АД, 
комисията класира както следва: 
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на първо място:  “Полет – 2000” ЕООД при предложена цена на декар 563 лева с обща 
стойност  277 612 лева за имота.  
на второ място:  “Биопродукти-България” ЕООД при предложена цена на декар 169 лева с 
обща стойност  83 333 лева за имота. 
 
 
                                         Имотите, за който не е определен купувач са: 
 
ОБЩИНА АВРЕН 
 
Землище с.Аврен 
Имот № 091019 – изост.нива, 8.002 дка, V кат. 
 
Землище с.Бенковски 
Имот № 089002 – изост.нива, 8.839 дка, VI кат. 
 
Землище с.Болярци 
Имот № 000012 – изост.нива, 8.285 дка, VII кат. 
Имот № 000017 – нива, 37,251 дка, V кат. 
Имот № 031028 – нива, 18.721 дка, VI  и III кат. 
 
Землище с.Здравец 
Имот № 032005 – изост.нива, 10.00 дка, IV кат. 
 
Землище с.Китка 
Имот № 037038 – нива, 8.233 дка, V кат. 
Имот № 000023 – нива, 10.343 дка, V и IV кат. 
 
Землище с.Круша 
Имот № 000044 – нива, 12.238 дка, IV кат. 
Имот № 018018 -  нива, 9.065 дка, VII кат. 
 
Землище с.Приселци 
Имот № 58445.80.7 по КК– нива, 13.791 дка, VI кат. 
Имот № 58445.84.11 по КК– изост.нива, 21.419 дка, V кат. 
 
ОБЩИНА АКСАКОВО 
 
Землище с.Водица 
Имот № 000193 - затр.нива, 12.815 дка, IV кат. 
Имот № 000262 – затр.нива, 12.798 дка , V кат. 
 
Землище с.Въглен 
Имот № 032002 –– нива, 23.811 дка, VIII и III кат. 
 
 Землище с.Засмяно 
Имот № 016012 – нива, 8.011 дка IV кат 
 
Землище с.Любен Каравелово 
Имот № 038036 – нива, 17.071 дка, VII и  III кат. 
 
. 
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ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ 
 
Землище гр.Белослав 
Имот № 083001 – нива, 1.088 дка, IV кат. 
Имот № 152019 – изост.нива, 4.323 дка, IV кат. 
Имот № 152026 – изост.нива, 5.604 дка, IV кат. 
Имот № 152034 – изост.нива, 3.944 дка, IV кат. 
Имот № 152036 – изост.нива, 4.001 дка, IV кат. 
Имот № 155030 – изост.нива, 4.958 дка, V кат. 
Имот № 156007 – изост.нива, 7.216 дка, VI кат. 
 
 
 
ОБЩИНА БЯЛА 
 
Землище с.Дюлино 
Имот № 001008 – полска култура, 7.001 дка, III кат. 
Имот № 003018 – полска култура 5.398 дка, VII кат. 
Имот № 004016 – полска култура 5.982 дка, V кат. 
Имот № 007028 – полска култура 19.253 дка, V кат. 
Имот № 009010 – полска култура 26.377 дка, VII кат. 
 
 
 
ОБЩИНА ВЕТРИНО 
 
Землище с.Средно село 
Имот № 000024 – нива, 5.606 дка, IV кат. 
 
Землище с.Белоградец 
Имот № 059004 – нива, 2.079 дка, III кат. 
 
 
 
ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 
 
Землище с.Брестак 
Имот № 077002 –  нива, 10.424 дка, III кат. 
 
 
 
ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ 
 
Землище с.Арковна 
Имот № 001057 – нива, 1.168 дка, V кат. 
Имот № 001058 – нива, 4.832 дка, V кат. 
 
Землище с.Kомунари 
Имот № 039002 – нива, 16.000 дка, IV кат. 
 
Землище с.Лопушна 
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Имот № 064051 – изост.нива, 5.381 дка, IX кат. 
 
 
 
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ 
 
Землище с.Блъсково 
Имот № 046009 –  изост.нива, 15.002 дка, V кат. 
Имот № 046011 –  изост.нива, 20.000 дка, V кат. 
 
Землище с.Бозвелийско 
Имот № 209008 –  изост.нива, 7.999 дка, VI кат. 
Имот № 232009 –  изост.нива, 14.359 дка, V кат. 
 
Землище с.Китен 
Имот № 014021 –  нива, 7.999 дка, V и VII кат. 
Имот № 030014 –  нива, 5.000 дка, III и VII кат. 
 
Землище с.Манастир 
Имот № 017141 –  нива, 10.002 дка, VII кат. 
 
 
 
ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК 
 
Землище с.Булаир 
Имот № 000110 – из.нива,  23.036 дка, Х кат. 
Имот № 000078 –  изост.нива, 28.794 дка, VI кат. 
Имот № 000171 –  изост.нива, 26.376 дка, X кат. 
Имот № 000191 –  изост.нива, 76.767 дка, X кат. 
Имот № 000236 –  изост.нива, 13.800 дка, IV кат. 
Имот № 000293 –  изост.нива, 59.919 дка, X кат. 
Имот № 000354 –  изост.нива, 12.479 дка, V кат. 
Имот № 000592 –  изост.нива, 14.644 дка, IX кат. 
Имот № 011005 –  нива, 12.001 дка, IV кат. 
Имот № 017006 – нива,  13.993 дка , V кат. 
Имот № 018014 – нива,  12.008 дка,. V кат. 
 
Землище с.Горен чифлик 
Имот № 053016 –  изост.нива, 20.003 дка, IV и VI кат. 
Имот № 056104 –  изост.нива, 15.001 дка, VI кат. 
 
Землище с.Солник 
Имот № 072003 –  изост.нива, 2.500 дка, IV  кат. 
Имот № 034007 –  нива, 13.001 дка, IV  кат. 
Имот № 058020 –  нива, 3.124 дка, IV  кат. 
Имот № 074014 –  изост.нива, 10.000 дка, IV  кат. 
 
Землище с.Нова Шипка 
Имот № 000160 –  наводнена нива, 21.484 дка, IV  кат. 
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ОБЩИНА ДЕВНЯ 
 
Землище с.Падина 
Имот № 55110.44.3 по КК – нива, 14.079 дка., ІV кат. 
 
 
 
 
            На основание т. 6 от Заповед № РД 46—667/17.08.2012 г. на министъра на земеделието 
и харните, резултатите от търга за област Варна, да бъдат обявени на информационните табла 
на съответните общински служби по земеделие и Областна дирекция  “Земеделие” – гр. Варна, 
както и да бъдат поставени на публично място в общината и областта, съгласно чл.24, ал. 2 от 
Наредба № 16. 
           Съгласно чл.24, ал.3 от Наредба № 16 за организиране и провеждане на търгове за 
продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни 
компенсационни бонове в 7 /седем/ дневен срок от обявяването на протокола с резултатите от 
търга, участниците могат да направят писмени възражения до тръжната комисия.  
 
                    Настоящият протокол се изготви в три еднообразни екземпляра. 
 
 
                                                                                                Председател:            /  п / 
                                                                                                                  / инж.Милена Михайлова / 
  
 
                                                                                                
                                                                                                Секретар:            / п / 
                                                                                                                 / Георги Баиров /   
 
 
 
                                                                                                Членове: 
                                                                                                          1.                     / п / 
                                                                                                                   / Мирена Дамбова / 
                                                                                                          
 
 
                                                                                                           2.                   / п / 
                                                                                                                    / Наталия Тенева / 
                   
 
 
                                                                                                           3.                   / п / 
                                                                                                                   / Снежана Димитрова / 
 
 
 


