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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 

 
 
 

П Р О Т О К О Л 
на комисия, съгл. чл. 81 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч 
 

Днес, 20.11.2020 г. в 11,00 ч. в изпълнение на Заповед № 351/19.10.2020 г. на Надя 
Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за 
отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост, представляващи земеделски земи 
от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива” и „друг вид имот без 
определено стопанско предназначение”, съгласно чл.24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ,  назначената 
комисия със Заповед № 427/20.11.2020 в състав: 
 
Председател:   
Ина Тодорова Ламбева- юрист 
и 
Членове:   
1. Силвия Виденова- финансов контрольор в Община Годеч 
2. инж. Ангел Ангелов-директор на дирекция ТУЕП 
3. Мария Пламенова-ст. счетоводител в дирекция АОФСД 
4. Вяра Валентинова-Борисова-мл. експерт в дирекция ТУЕП 

 
проведе процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем 
на имоти-частна общинска собственост, представляващи земеделски земи от общинския 
поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива” и „друг вид имот без определено 
стопанско предназначение”, съгласно чл.24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ 
 За участие в процедурата в законоустановения срок заявления са подали следните 
участници по реда на подаването на тръжната документация: 
 

1. Асен Василев Асенов, вх. № 94-А-103/18.11.2020 г. в 13,38 ч. 
Подаден е един плик-документация за участие в търга от физическото лице. 
Пликът с тръжната документация съдържа всички изискуеми документи. 
Комисията допуска кандидата до участие. 
 
2.  Камелия Цветанова Георгиева, вх. № 94-К-72/18.11.20 г. в 13,40 ч. 
Подаден е един плик-документация за участие в търга от физическото лице. 
Пликът с тръжната документация съдържа всички изискуеми документи. 
Комисията допуска кандидата до участие. 
 
3. Кристиан Бориславов Борисов, вх. № 94-К-73/18.11.2020 г. в 13,41 ч. 
Подаден е един плик-документация за участие в търга от физическото лице. 
Пликът с тръжната документация съдържа всички изискуеми документи. 
Комисията допуска кандидата до участие. 
 
4. Венко Цветанов Георгиев, вх. № 94-В-149/18.11.2020 г. в 13,42 ч. 
Подаден е един плик-документация за участие в търга от физическото лице. 
Пликът с тръжната документация съдържа всички изискуеми документи. 
Комисията допуска кандидата до участие. 
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5. Иво Бойков Иванов, вх. № 94-И-66/19.11.2020 г. в 08,53 ч. 
Подаден е един плик-документация за участие в търга от физическото лице. 
Пликът с тръжната документация съдържа всички изискуеми документи. 
Комисията допуска кандидата до участие. 
 
6. АГРО ГРИЙН 2019 ЕООД, вх. № 69-00-314/19.11.2020 г. в 09,35 ч. 
Подаден е един плик-документация за участие в търга от юридическото лице. 
Пликът с тръжната документация съдържа всички изискуеми документи. 
Комисията допуска кандидата до участие. 
 
7. Димитринка Огнянова Костадинова, вх. № 94-Д-90/19.11.2020 г. в 13,14 ч. 
Подаден е един плик-документация за участие в търга от физическото лице. 
Пликът с тръжната документация съдържа всички изискуеми документи. 
Комисията допуска кандидата до участие. 
 
8. МЕТАЛПЛАСТ МАНЮФЕКЧЪРИНГ ООД, вх. № 69-00-315/19.11.2020 г. в 13,50 

ч. 
Подаден е един плик-документация за участие в търга от юридическото лице. 
Пликът с тръжната документация съдържа всички изискуеми документи. 
Комисията допуска кандидата до участие. 
  
9. Таня Георгиева Владимирова, вх. № 94-Т-65/19.11.2020 г. в 14,11 ч. 
Подаден е един плик-документация за участие в търга от физическото лице. 
Пликът с тръжната документация съдържа всички изискуеми документи. 
Комисията допуска кандидата до участие. 
 
10.  Младен Станулов Владимиров, вх. № 94-М-122/19.11.2020 г. в 14,12 ч. 
Подаден е един плик-документация за участие в търга от физическото лице. 
Пликът с тръжната документация съдържа всички изискуеми документи. 
Комисията допуска кандидата до участие. 
 
11.   Георги Петров Вацов, вх. № 94-Г-73/19.11.2020 г. в 14,16 ч. 
Подаден е един плик-документация за участие в търга от физическото лице. 
Пликът с тръжната документация съдържа всички изискуеми документи. 
Комисията допуска кандидата до участие. 
 
12.   Кристиан Ивайлов Петров, вх. № 94-К-74/19.11.2020 г. в 14,30 ч. 
Подаден е един плик-документация за участие в търга от физическото лице. 
Пликът с тръжната документация съдържа всички изискуеми документи. 
Комисията допуска кандидата до участие. 
 
13.  ЕС ЕН АЙ  ЕООД, вх. № 69-00-317/19.11.2020 г. в 15,28 ч. 
Подаден е един плик-документация за участие в търга от юридическото лице. 
Пликът с тръжната документация съдържа всички изискуеми документи. 
Комисията допуска кандидата до участие. 
 
14.   Галина Мирославова Владимирова, вх. № 94-Г-74/19.11.2020 г. в 15,29 ч. 
Подаден е един плик-документация за участие в търга от физическото лице. 
Пликът с тръжната документация съдържа всички изискуеми документи. 
Комисията допуска кандидата до участие. 
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След като разгледа подадените документи, изискващи се за участие в търга и 
установи, че участниците са подали всички изискуеми документи от 
условията на търга, съгласно утвърдената тръжна документация, комисията 
пристъпи към отваряне на ценовите оферти по реда на тяхното подаване: 
 

1.  Асен Василев Асенов потвърждава първоначалната цена и предлага 
наддавателни стъпки за следният имот: 
 

№ на имота землище Начална цена на 
имота  лв. 

Брой стъпки Крайна цена лв. 

67641.3.1 Смолча 470,55  973 1443,55 
 
 

2. Камелия Цветанова Георгиева потвърждава първоначалната цена и предлага 
наддавателни стъпки за следният имот: 
 

№ на имота Землище Начална цена на 
имота  лв. 

Брой стъпки Крайна цена лв. 

67641.3.1 Смолча 470,55  596 1066,55 
 
 
3. Кристиан Бориславов Борисов потвърждава първоначалната цена и предлага 

наддавателни стъпки за следните имоти: 
   
№ на имота землище Начална цена на 

имота  лв. 
Брой стъпки Крайна цена лв. 

15572.12.102 Голеш 197,04 236 433,04 
15572.10.1 Голеш 3001,07 3602 6603,07 
15572.12.1 Голеш 1888,71 2267 4155,71 

 
 

4. Венко Цветанов Георгиев потвърждава първоначалната цена и предлага 
наддавателни стъпки за следните имоти: 
 
№ на имота землище Начална цена на 

имота  лв. 
Брой стъпки Крайна цена лв. 

15572.12.102 Голеш 197,04 275 472,04 
15572.10.1 Голеш 3001,07 4201 7202,07 
15572.12.1 Голеш 1888,71 2644 4532,71 
 
 

5. Иво Бойков Иванов потвърждава първоначалната цена и предлага наддавателни 
стъпки за следните имоти: 

 
№ на имота землище Начална цена на 

имота  лв. 
Брой стъпки Крайна цена лв. 

15572.12.102 Голеш 197,04 80 277,04 
15572.10.1 Голеш 3001,07 2050 5051,07 
15572.12.1 Голеш 1888,71 1530 3418,71 
63001.1.18 Ропот 59,51 50 109,51 
67641.3.1 Смолча 470,55 355 825,55 
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6. АГРО ГРИЙН 2019 ЕООД потвърждава първоначалната цена и предлага 
наддавателни стъпки за следните имоти: 
 
№ на имота землище Начална цена на 

имота  лв. 
Брой стъпки Крайна цена лв. 

15572.12.102 Голеш 197,04 328 525,04 
15572.10.1 Голеш 3001,07 5027 8028,07 
15572.12.1 Голеш 1888,71 3148 5036,71 
 
 

7. Димитринка Огнянова Костадинова потвърждава първоначалната цена и 
предлага наддавателни стъпки за следните имоти: 

 
№ на имота землище Начална цена на 

имота  лв. 
Брой стъпки Крайна цена лв. 

15572.10.1 Голеш 3001,07 3000 6001,07 
15572.12.1 Голеш 1888,71 2000 3888,71 
67641.3.1 Смолча 470,55 400 870,55 

 
 
8. МЕТАЛПЛАСТ МАНЮФЕКЧЪРИНГ ООД потвърждава първоначалната цена и 

предлага наддавателни стъпки за следните имоти: 
 

№ на имота землище Начална цена на 
имота  лв. 

Брой стъпки Крайна цена лв. 

15572.12.102 Голеш 197,04 165 362,04 
15572.10.1 Голеш 3001,07 4589 7590,07 
15572.12.1 Голеш 1888,71 3029 4917,71 
63001.1.18 Ропот 59,51 55 114,51 
67641.3.1 Смолча 470,55 861 1331,55 
 
 

9. Таня Георгиева Владимирова потвърждава първоначалната цена и предлага 
наддавателни стъпки за следните имоти: 

 
№ на имота землище Начална цена на 

имота  лв. 
Брой стъпки Крайна цена лв. 

15572.10.1 Голеш 3001,07 5014 8015,07 
15572.12.1 Голеш 1888,71 2018 3906,71 
67641.3.1 Смолча 470,55 630 1100,55 

 
 

10. Младен Станулов Владимиров потвърждава първоначалната цена и предлага 
наддавателни стъпки за следните имоти: 

 
№ на имота землище Начална цена на 

имота  лв. 
Брой стъпки Крайна цена лв. 

15572.10.1 Голеш 3001,07 4005 7006,07 
15572.12.1 Голеш 1888,71 2520 4408,71 
67641.3.1 Смолча 470,55 511 981,55 
 
 



5 
 

11. Георги Пегров Вацов потвърждава първоначалната цена и предлага наддавателни 
стъпки за следните имоти: 

 
№ на имота землище Начална цена на 

имота  лв. 
Брой стъпки Крайна цена лв. 

15309.39.702 Годеч 65,96 27 92,96 
15572.12.102 Голеш 197,04 145 342,04 
38186.2.447 Комщица 76,29 86 162,29 
63001.1.18 Ропот 59,51 68 127,51 
07555.36.83 Бърля 863,09 12 875,09 
 
 

12. Кристиан Ивайлов Петров потвърждава първоначалната цена и предлага 
наддавателни стъпки за следните имоти: 

 
№ на имота землище Начална цена на 

имота  лв. 
Брой стъпки Крайна цена лв. 

15309.39.702 Годеч 65,96 37 102,96 
15572.12.102 Голеш 197,04 82 279,04 
15572.10.1 Голеш 3001,07 2761 5762,07 
15572.12.1 Голеш 1888,71 1738 3626,71 
38186.2.447 Комщица 76,29 23 99,29 
63001.1.18 Ропот 59,51 33 92,51 
67641.3.1 Смолча 470,55 546 1016,55 
 
 
 

13. Ес Ен Ай ЕООД прилага следното  предложение/оферта:  
 

№ на имота землище Начална цена на 
имота  лв. 

Брой стъпки Крайна цена лв. 

15572.12.102 Голеш 197,04 504 701,04 
15572.10.1 Голеш 200,071 7809 8009,071 
15572.12.1 Голеш 125,914 4980 5105,914 
67641.3.1 Смолча 31,370 1290 1321,37 
 

Комисията установи, че приложената оферта на Ес Ен Ай ЕООД не отговаря на 
изискванията на утвърдената тръжна документация, съдържаща условията за провеждането 
на търга, относно попълването на Приложение №2 за следните три имота: 

№ 15572.10.1 - в третата колона участникът не е посочил началната тръжна цена на 
имота в лева, а е посочил площта на имота в декари, като в петата колона е посочил сбора от 
площта на имота в декари и предложените стъпки в лева. Комисията не класира участника за 
описания имот.   

№ 5572.12.1 - в третата колона участникът не е посочил началната тръжна цена на 
имота в лева, а е посочил площта на имота в декари, като в петата колона е посочил сбора от 
площта на имота в декари и предложените стъпки в лева. Комисията не класира участника за 
описания имот.   

№ 67641.3.1 - в третата колона участникът не е посочил началната тръжна цена на 
имота в лева , а е посочил площта на имота в декари, като в петата колона е посочил сбора от 
площта на имота в декари и предложените стъпки в лева. Комисията не класира участника за 
описания имот.   
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14.  Галина Мирославова Владимирова потвърждава първоначалната цена и 
предлага наддавателни стъпки за следният имот: 

 
№ на имота землище Начална цена на 

имота  лв. 
Брой стъпки Крайна цена лв. 

07555.23.1 Бърля 517,46 70 587,46 
 
 

В изпълнение на условията за провеждане на търга по т. 11.5 от тръжната 
документация, комисията извърши служебна проверка за верността на декларираните 
от участниците данни за липса на задължения към Община Годеч /декларация по 
образец, Приложение №3 към документацията/.  При проверката се установи, че  
участниците в настоящият търг нямат задължения към Община Годеч, въз основа на 
което комисията пристъпи към класиране на техните оферти по отношение на всеки 
един поземлен имот, като договор за наем следва да бъде сключен с участника, 
класиран на първо място за съответния имот, както следва: 

 

№ 
по 
ред 

ИМОТ 
№ от 
КВС 

Поземлен имот 
с 

идентификатор 
от АГКК 

ЗЕМЛИЩЕ НТП МЕСТНОСТ К-
я 

Площ 
/дка/ 

Начална 
тръжна 

цена 
лв./дка 

Начална 
тръжна 
цана за 
имот в 

лева 

Депозит 
за 

имот в 
лева 

 001702 15309.39.702 Годеч нива МАНГОВ 
РИД 5 4,397 15,00 65,96 9,89 

1-во място: Кристиан Ивайлов Петров. Предложева крайна цена за имота 102,96 лв. 
2-ро място: Георги Петров Вацов. Предложева крайна цена за имота 92,96 лв. 
 
 

 023001 07555.23.1 Бърля нива РЕНОВО 5 34,497 15,00 517,46 77,62 
1-во място: Галина Мирославова Владимирова. Предложена крайна цена за имота 587,46 лв. 
 
 

 012102 15572.12.102 Голеш нива ГОРНО 
ПОЛЕ 5 13,136 15,00 197,04 29,56 

1-во място: Ес Ен Ай ЕООД. Предложена крайна цена за имота 701,04 лв. 
2-ро място: Агро грийн 2019 ЕООД. Предложена крайна цена за имота 525,04 лв. 
3-то място: Венко Цветанов Георгиев. Предложена крайна цена за имота 472,04 лв. 
4-то място: Кристиан Бориславов Борисов. Предложена крайна цена за имота 433,04 лв. 
5-то място: Металпласт манюфекчъринг ООД. Предложена крайна цена за имота 362,04 лв. 
6-то място: Георги Петров Вацов. Предложева крайна цена за имота 342,04 лв. 
7-мо място: Кристиан Ивайлов Петров. Предложева крайна цена за имота 279,04 лв. 
8-мо място: Иво Бойков Иванов. Предложена крайна цена за имота 277,04 лв. 
 
 

 010001 15572.10.1 Голеш нива ПЪРВОЛ 5 200,071 15,00 3001,07 450,16 
1-во място: Агро грийн 2019 ЕООД. Предложена крайна цена за имота 8028,07 лв. 
2-ро място: Таня Георгиева Младенова. Предложена крайна цена за имота 8015,07 лв. 
3-то място: Металпласт манюфекчъринг ООД. Предложена крайна цена за имота 7590,07 лв. 
4-то място: Венко Цветанов Георгиев. Предложена крайна цена за имота 7202,07 лв. 
5-то място: Младен Станулов Владимиров. Предложена крайна цена за имота 7006,07 лв. 
6-то място: Кристиан Бориславов Борисов. Предложена крайна цена за имота 6603,07 лв. 
7-мо място: Димитринка Огнянова Костадинова. Предложена крайна цена за имота 6001,07 лв. 
8-мо място: Кристиан Ивайлов Петров. Предложева крайна цена за имота 5762,07 лв. 
9-то място: Иво Бойков Иванов. Предложена крайна цена за имота 5051,07 лв. 
 
 

 012001 15572.12.1 Голеш нива ГОРНО 
ПОЛЕ 5 125,914 15,00 1888,71 283,31 

1-во място: Агро грийн 2019 ЕООД. Предложена крайна цена за имота 5036,71 лв. 
2-ро място: Металпласт манюфекчъринг ООД. Предложена крайна цена за имота 4917,71 лв. 
3-то място: Венко Цветанов Георгиев. Предложена крайна цена за имота 4532,71 лв. 



7 
 

4-то място: Младен Станулов Владимиров. Предложена крайна цена за имота 4408,71 лв. 
5-то място: Кристиан Бориславов Борисов. Предложена крайна цена за имота 4155,71 лв. 
6-то място: Таня Георгиева Младенова. Предложена крайна цена за имота 3906,71 лв. 
7-мо място: Димитринка Огнянова Костадинова. Предложена крайна цена за имота 3888,71 лв. 
8-мо място: Кристиан Ивайлов Петров. Предложева крайна цена за имота 3626,71 лв. 
9-то място: Иво Бойков Иванов. Предложена крайна цена за имота 3418,71 лв. 
 
 

 002447 38186.2.447 Комщица нива РЕКИТА 8 5,086 15,00 76,29 11,44 
1-во място: Георги Петров Вацов. Предложева крайна цена за имота 162,29 лв. 
2-ро място: Кристиан Ивайлов Петров. Предложева крайна цена за имота 99,29 лв. 
 
 

 001018 63001.1.18 Ропот нива БЪРДО 7 3,967 15,00 59,51 8,93 
1-во място: Георги Петров Вацов. Предложева крайна цена за имота 127,51 лв. 
2-ро място: Металпласт манюфекчъринг ООД. Предложена крайна цена за имота 114,51 лв. 
3-то място: Иво Бойков Иванов. Предложена крайна цена за имота 109,51 лв. 
4-то място: Кристиан Ивайлов Петров. Предложева крайна цена за имота 92,51 лв. 
 
 

 003001 67641.3.1 Смолча нива ЗАД ПЕСИЕ 5 31,370 15,00 470,55 70,58 
1-во място: Асен Василев Асенов. Предложена крайна цена за имота 1443,55 лв. 
2-ро място: Металпласт манюфекчъринг ООД. Предложена крайна цена за имота 1331,55 лв. 
3-то място:Таня Георгиева Младенова. Предложена крайна цена за имота 1100,55 лв. 
4-то място: Камелия Цветанова Георгиева. Предложена крайна цена за имота 1066,55 лв. 
5-то място: Кристиан Ивайлов Петров. Предложева крайна цена за имота 1016,55 лв. 
6-то място: Младен Станулов Владимиров. Предложена крайна цена за имота 981,55 лв. 
7-мо място: Димитринка Огнянова Костадинова. Предложена крайна цена за имота 870,55 лв. 
8-мо място: Иво Бойков Иванов. Предложена крайна цена за имота 825,55 лв. 
 
 

 000825 07555.36.83 Бърля 
Др.вид п.имот 
без 
опр.стоп.предн. 

ЕЛЕГРАД 10 57,539 15,00 863,09 129,46 

1-во място: Георги Петров Вацов. Предложева крайна цена за имота 875,09 лв. 
 

 
 
 
      Комисията приключи своята работа по протокола и го предаде на  27.11.2020 г. на 
зам.-кмета на Община Годеч г-жа Надя Сотирова. 
 
  
Комисия: 
 
Председетел:  ………/п/………. 
                               /Ина Ламбева/ 
 
 
Членове: 
                      ………/п/………. ………/п/……….    
                     /Силвия Виденова/                                                       /инж. Ангел Ангелов/ 
 
 
                    ………/п/…………                                                     ………/п/………… 
                       /Мария Пламенова/                                                    /Вяра Валентинова-Борисова/ 


