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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, 03.02.2021 г. в 11,00 ч. в изпълнение на Заповед №1/05.01.2021 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, изоставена нива и друг вид 
имот без определено стопанско предназначение, съгласно чл.24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ,  
назначената комисия със Заповед № 48/03.02.2021 в състав: 
 
Председател:   
Огнян Ненчев- юрист 
и 
Членове:   
1. инж. Ангел Ангелов-директор на дирекция ТУЕП 
2. Анелия Илкова-Асенова-ст. експерт в дирекция ТУЕП 
3. Костадинка Ставрева-ст. счетоводител в дирекция АОФСД 
4. Теодора Василева-ст. експерт в дирекция СДОКМДТ 

 
проведе 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, изоставена 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. Кристиан Ивайлов Петров, вх. № 94-К-10/01.02.2021 г. в 16,14 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. 
 
 
2. „АГРО ГРИЙН 2019” ООД, вх. № 69-00-20/02.02.2021 г. в 10,20 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. 
 
 
 

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: 
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1.  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. 

12770.1.80 Върбница 24,56 3 27,56 
15309.14.790 Годеч 336,00 9 345,00 
73417.13.14 Туден 61,13 2 63,13 
83466.1.64 Шума 14,34 13 27,34 
83466.14.117 Шума 23,40 1 24,40 

 
 

 
 
2. „АГРО ГРИЙН 2019” ООД потвърждава първоначалната цена и предлага 

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

имота  лв. 
Брой стъпки Крайна цена лв. 

07555.36.14 Бърля 11627,03 775 12402,03 
07555.36.86 Бърля 1569,27 105 1674,27 
07555.36.84 Бърля 234,35 16 250,35 
 
 
 

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: 

 
 

ИМОТ 
№ от 
КВС 

Поземлен 
имот с 

идентифика
тор 

ЗЕМЛИЩЕ НТП МЕСТНОС
Т К-я Площ 

/дка/ 

Начална 
тръжна 

цена 
лв./дка 

Начална 
тръжна 
цана за 
имот в 

лева 

Депозит 
за имот 
в лева 

1080 12770.1.80 ВЪРБНИЦА Нива МАКРА V 1,637 15,00 24,56 3,68 
 
1-во място: Кристиан Ивайлов Петров. Предложена крайна цена за имота 27,56 лв. 
 

 
6790 15309.14.790 ГОДЕЧ Нива ЦИКУРА V 22,4 15,00 336,00 50,40 

 
1-во място: Кристиан Ивайлов Петров. Предложена крайна цена за имота 345,00 лв. 
 

 
013014 73417.13.14 ТУДЕН нива ПОЛЯНА V 4,075 15,00 61,13 9,17 

 
1-во място: Кристиан Ивайлов Петров. Предложена крайна цена за имота 63,13 лв. 
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1064 83466.1.64 ШУМА Нива КРАИЩЕ V 0,956 15,00 14,34 2,15 
 
1-во място: Кристиан Ивайлов Петров. Предложена крайна цена за имота 27,34 лв. 

 
 

1117 83466.14.117 ШУМА Нива КОИН ДОЛ V 1,56 15,00 23,40 3,51 
 

1-во място: Кристиан Ивайлов Петров. Предложена крайна цена за имота 24,40 лв. 
 
 

824 07555.36.14 БЪРЛЯ Др.вид п.имот без 
опр.стоп.предн. ЕЛЕНГРАД X 775,135 15,00 11627,03 1744,05 

 
1-во място: „АГРО ГРИЙН 2019” ООД. Предложена крайна цена за имота 12402,03 лв. 

 
 

833 07555.36.86 БЪРЛЯ Др.вид п.имот без 
опр.стоп.предн. ЕЛЕНГРАД X 104,618 15,00 1569,27 235,39 

 
1-во място: „АГРО ГРИЙН 2019” ООД. Предложена крайна цена за имота 1674,27 лв. 
 
 

000826 07555.36.84 Бърля Др.вид п.имот без 
опр.стоп.предн. ЕЛЕГРАД 10 15,623 15,00 234,35 35,15 

 
1-во място: „АГРО ГРИЙН 2019” ООД. Предложена крайна цена за имота 250,35 лв. 

 
 

 
 
 
      Комисията приключи своята работа по протокола и го предаде на  05.02.2021 г. на 
зам.-кмета на Община Годеч г-жа Надя Сотирова. 
 
  
Комисия: 
 
 
Председетел:  …………..………. 
                               /Огнян Ненчев/ 
 
 
 
Членове: 
                      …………….………. ……………..……….    
                     /инж. Ангел Ангелов /                                                  /Анелия Илкова-Асенова/ 
 
 
 
                    ………………………                                                     …………….………… 
                    /Костадинка Ставрева/                                                    /Теодора Василева/ 


