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

ПРОТОКОЛ
Днес 24.07.2018 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 във връзка с проведен публичен
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен
фонд и утвърден протокол от г-жа Надя Сотирова - Зам.-кмета на Община Годеч,
публикуван на официалната интернет страница на Община Годеч на 19.07.2018 г.,
комисия в състав:

Председател:
Огнян Любенов Ненчев- юрист
и
Членове:
1. инж. Ангел Радков Ангелов- Директор на дирекция „ТУЕП” в Община Годеч
2. Василена Николаева Божилова-директор на дирекция „АОФСД”
3. Цветомира Николаева Сергиева-финансов контрольор, Община Годеч
4. Красимир Методиев- гл. специалист в дирекция „ТУЕП”
Извърши процедура – провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на поземлени имоти от общинския поземлен фонд, за които е предложена една и
съща цена от участници в търга с тайно наддаване, като минималната стъпката за
наддаване е един лев. Имотите, които са обект на търга са следните:
ВЪРБНИЦА 12770.5.187
Нива
МОЧУРИЯ
V 0,452 15,00
1-во място: „ТЕЛКО ТЕХ” ООД. Предложена крайна цена за имота 9,78 лв.
1-во място: „АГРИОГРУП” ЕООД. Предложена крайна цена за имота 9,78 лв.

6,78

1,02

Явното наддаване по повод на този имот следва да се проведе между „ТЕЛКО
ТЕХ” ООД и „АГРИОГРУП” ЕООД
„ТЕЛКО ТЕХ” ООД не се яви на търга.
„АГРИОГРУП” ЕООД прави наддавателно предложение от една стъпка.
След приключване на явното наддаване Комисията извърши следното класиране:
1-во място: „АГРИОГРУП” ЕООД. Предлага крайна цена за имота 10,78 лв.

1

ГОДЕЧ
15309.25.2
Нива
РАВНИЩЕ
V
0,148 15,00
2,22
1-во място: „АГРИОГРУП” ЕООД. Предложена крайна цена за имота 3,22 лв.
1-во място: Симеон Ивайлов Симеонов. Предложена крайна цена за имота 3,22 лв.

0,33

Явното наддаване по повод на този имот следва да се проведе между :
„АГРИОГРУП” ЕООД и Симеон Ивайлов Симеонов.
Симеон Ивайлов Симеонов не се яви на търга.
„АГРИОГРУП” ЕООД прави наддавателно предложение от една стъпка.
След приключване на явното наддаване Комисията извърши следното класиране:
1-во място: „АГРИОГРУП” ЕООД. Предлага крайна цена за имота 4,22 лв.

Комисията приключи своята работа по протокола и го предаде на 24.07.2018 г. за
утвърждаване от Надя Сотирова – Зам.-кмет на Община Годеч.
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