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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 08.02.2019 г. в 11.00 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 на 25.01.2019 г. и утвърден протокол от г-жа Надя Сотирова - Зам.-кмета на Община 
Годеч, публикуван на официалната интернет страница на Община Годеч на 05.02.2019 г., 
комисия в състав: 

  
Председател:  
Огнян Любенов Ненчев- юрист 
и 
Членове:   
1. инж. Ангел Радков Ангелов- Директор на дирекция „ТУЕП” в Община Годеч 
2. Цветомира Сергиева- финансов контрольор, Община Годеч 
 3. Костадинка Ставрева-ст. счетоводител в дирекция „АОФСД” в Община Годеч 
 4. Мария Стефанова- ст. експерт в дирекция „ТУЕП” в Община Годеч 
 

Извърши процедура – провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване 
под наем на поземлени имоти от общинския поземлен фонд, за които е предложена 
еднаква най-висока крайна цена от участници в търга с тайно наддаване, като 
минималната стъпка за наддаване е един лев. Имотите, които са обект на търга са 
долуописаните 3 /три/ имота: 

 
1. 
 

343. КОМЩИЦА 38186.2.455 2455 Ливада ПОЛЕ V 2,396 10,00 23,96 3,59 

1-во равно:„ТЕЛКО ТЕХ” ООД. Предложена крайна цена за имота 65,96 лв.  
1-во равно:Пламен Веселинов Каменов. Предложена крайна цена за имота 65,96 лв.  

 

 
Явното наддаване по повод на този имот следва да се проведе между „ТЕЛКО 

ТЕХ” ООД и Пламен Веселинов Каменов. 
„ТЕЛКО ТЕХ” ООД не се яви на търга. 
Пламен Веселинов Каменов прави наддавателно предложение от една стъпка. 
След приключване на явното наддаване Комисията извърши следното класиране: 
1-во място: Пламен Веселинов Каменов. Предлага крайна цена за имота 66,96 лв.  
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2.  
 

353. КОМЩИЦА 38186.3.303 3303 Пасище, мера ПАДОРИЧ X 9,776 10,00 97,76 14,66 

1-во равно: Пламен Веселинов Каменов. Предложена крайна цена за имота 100,76 лв.  
1-во равно: „ТРЕНД КАБЕЛ 2001” ООД. Предложена крайна цена за имота 100,76 лв.  

 

 
Явното наддаване по повод на този имот следва да се проведе между Пламен 

Веселинов Каменов и „ТРЕНД КАБЕЛ 2001” ООД. 
„ТРЕНД КАБЕЛ 2001” ООД не се яви на търга. 
Пламен Веселинов Каменов прави наддавателно предложение от една стъпка. 
След приключване на явното наддаване Комисията извърши следното класиране: 
1-во място: Пламен Веселинов Каменов. Предлага крайна цена за имота 101,76 лв.  
 
 
3.  
 

364. МУРГАШ 49334.29.530 2530 Пасище, мера ЦЪРКВЕНА 
ПАДИНА X 18,019 10,00 180,19 27,03 

1-во равно: „ЕКСПРИМИТУР” ЕООД. Предложена крайна цена за имота 280,19 лв.  
1-во равно: Мерал Ерсин Шериф. Предложена крайна цена за имота 280,19 лв.  

 

 
Явното наддаване по повод на този имот следва да се проведе между 

„ЕКСПРИМИТУР” ЕООД и  Мерал Ерсин Шериф 
 „ЕКСПРИМИТУР” ЕООД  не се яви на търга. 
Мерал Ерсин Шериф прави наддавателно предложение от една стъпка. 
След приключване на явното наддаване Комисията извърши следното класиране: 
1-во място: Мерал Ерсин Шериф. Предлага крайна цена за имота 281,19 лв.  
 

 
 
Комисията приключи своята работа  по протокола и го предаде на 08.02.2019 г. за 

утвърждаване от Надя Сотирова – Зам.-кмет на Община Годеч. 
 
 
 
             Председател: ……п……….. 
 
 

                                                                          Членове: 1. ………п………… 
 

                                                                       2. ………п…………. 
 
                                                                       3. ………п…………. 
                     

                                               4. ………п…………..  


