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ООББЩЩИИННАА    ГГООДДЕЕЧЧ  

____________________________________________________________________________________________________________________________________  

2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 
е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg 

 
УТВЪРДИЛ: 
НАДЯ СОТИРОВА 
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 
/Упълномощена със Заповед № 22/14.01.2016 г. /     

 
 
                                                                                                                     

П Р О Т О К О Л 
 

Днес, 31.01.2018 г. в 11.30 часа в изпълнение на разпоредбите на чл. 77, ал. 4 от 
Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка с утвърден протокол 
от г-жа Надя Сотирова - Зам.-кмет на Община Годеч, публикуван на официалната 
интернет страница на Община Годеч на 29.01.2018 г. , комисия в състав: 
 
Председател: 
Огнян Любенов Ненчев – юрист, външен консултант на Община Годеч  
и 
Членове: 
1. Мария Стефанова- ст. специалист в дирекция АОФСД  
2. Теодора Василева- ст. счетоводител в дирекция АОФСД 

 
Извърши процедура – провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване 

под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в Община 
Годеч, както на собственици на пасищни селскостопански животни, така и на лица, които 
поемат зедължение да поддържат наетата земеделска земя в добро земеделско и 
екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2017/2018 
година, съгласно заповед №677/19.12.2017 г. на зам.-кмета на Община Годеч за откриване 
на процедурата. 

Поземлените имоти, за които е предложена еднаква най-висока крайна цена от 
участниците и които са обект на търга са следните: земл. Бракьовци, имот №14001; земл. 
Бракьовци, имот №30004; земл. Гинци, имот №13035; земл. Гинци, имот №16018; земл. 
Гинци, имот №16033; земл. Гинци, имот №69096; земл. Годеч, имот №1390 и земл. 
Комщица, имот №3624. 

 
КОМИСИЯТА КЛАСИРА УЧАСТНИЦИТЕ, КАКТО СЛЕДВА: 
 
земл. Бракьовци, имот №14001,  Площ: 10,055 дка. 

Емилиян Иванов Ерменков. Предложена крайна цена за имота 260,55 лв. 
Светослав Красимиров Петров. Предложена крайна цена за имота 260,55 лв. 

 
1-во място: Емилиян Иванов Ерменков. Обявява пет стъпки. Предлага крайна цена за 

имота 265,55 лв. 
Светослав Красимиров Петров се отказва от наддаване за имота. 
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земл. Бракьовци, имот №30004,  Площ: 1,771 дка. 
Денис Ефтимов Величков. Предложена крайна цена за имота 62,71 лв. 
Ивайло Григоров Стефанов. Предложена крайна цена за имота 62,71 лв. 

 
1-во място: Денис Ефтимов Величков. Обявява една стъпка. Предлага крайна цена за 

имота 63,71 лв. 
Ивайло Григоров Стефанов се отказва от наддаване за имота. 
 

 
земл. Гинци, имот №13035,  Площ: 3,567 дка. 

Слави Цветанов Цветанов. Предложена крайна цена за имота  135,67 лв. 
Денимир Стефанов Доцев. Предложена крайна цена за имота   135,67 лв. 

 
1-во място: Денимир Стефанов Доцев. Обявява една стъпка. Предлага крайна цена за 

имота 136,67 лв. 
Слави Цветанов Цветанов не присъства на търга. 

 
 

земл. Гинци, имот №16018,  Площ: 5,123 дка. 
Денимир Стефанов Доцев. Предложена крайна цена за имота   151,23 лв. 
Пенка Цонева Атанасова. Предложена крайна цена за имота     151,23 лв. 
 

1-во място: Пенка Цонева Атанасова. Обявява една стъпка. Предлага крайна цена за 
имота 152,23 лв. 
Денимир Стефанов Доцев се отказва от наддаване за имота. 
 
 

земл. Гинци, имот №16033,  Площ: 1,219 дка. 
Пенка Цонева Атанасова. Предложена крайна цена за имота 32,19 лв. 
Денимир Стефанов Доцев. Предложена крайна цена за имота   32,19 лв. 

 
1-во място: Денимир Стефанов Доцев. Обявява една стъпка. Предлага крайна цена за 

имота 33,19 лв. 
Пенка Цонева Атанасова се отказва от наддаване за имота. 
 

 
земл. Гинци, имот №69096,  Площ: 2,274 дка. 

Денис Ефтимов Величков. Предложена крайна цена за имота 62,74 лв. 
Гергана Ивайлова Стефанова. Предложена крайна цена за имота 62,74 лв. 

 
1-во място: Гергана Ивайлова Стефанова. Обявява една стъпка. Предлага крайна цена 

за имота 63,74 лв. 
Денис Ефтимов Величков се отказва от наддаване за имота. 
 

 
земл. Годеч, имот №1390,  Площ: 1,944 дка. 

Лиляна Василева Георгиева. Предложена крайна цена за имота 30,44 лв. 
Надежда Стефанова Павлова. Предложена крайна цена за имота  30,44 лв.  

 
1-во място: Лиляна Василева Георгиева. Обявява една стъпка. Предлага крайна цена за 

имота 31,44 лв. 
Надежда Стефанова Павлова не присъства на търга. 
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земл. Комщица, имот №3624,  Площ: 39,038 дка. 
Светослав Красимиров Петров. Предложена крайна цена за имота 1014,38 лв. 
Пенка Петрова Иванова. Предложена крайна цена за имота           1014,38 лв. 

 
Пенка Петрова Иванова обявява една стъпка. 
Светослав Красимиров Петров обявява двадесет стъпки. 
Пенка Петрова Иванова се отказва от наддаването. 

1-во място: Светослав Красимиров Петров. Предлага крайна цена за имота 1034,38 лв. 
 

 
 

 
       Комисията приключи своята работа  по протокола и го предаде на 01.02.2018 г. за 
утвърждаване от Надя Сотирова – Зам.-кмет на Община Годеч. 
 
 
 
                                                                                         Председател: ……п…….. 
 
 

                                                                          Членове: 1. ……п………… 
 
 

                                                                       2. ……п……… 
 
                                                                        
                     

 


