
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 №529 

 
Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 24.04.2014 год. с Протокол № 33 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на отчет за извършените сделки по управление и разпореждане 

с общинско имущество на територията на Община Брацигово през първото тримесечие 

на 2014 год. 

 

Общински съвет град Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, и 

чл.114, ал.2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация и след станалите 

разисквания 

Р Е Ш И: 

 

Приема отчета за извършените сделки по управление и разпореждане с общинско 

имущество на територията на Община Брацигово през първото тримесечие на 2014 

год., съгласно Приложение І. 

  

 

 

 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Присъствали: Гласували: „За” „Против” „Въздържали 

се” 

17 17 17 17 0 0 

 

 

 

 

                                                                      Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение І към Решение№529/24.04.2014 год. 

 

О Т Ч Е Т   

За  извършените сделки по управление и разпореждане с общинско 

имущество на територията на община Брацигово  през  първото 

тримесечие  на 2014 год. 

 
1. В изпълнение на Решение № 283 /31.01.2013год. на Общински  

съвет град Брацигово и на основание Заповед № РД-750 / 16.12.2013год. на Кмета на 

община Брацигово бе проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за 

срок от пет години на земеделска земя с начин на трайно ползване – пасища с обща 

площ 552.578 ,находящи се в землището на гр. Брацигово. 

Със Заповед № РД-22 / 15.01.2014год. на Кмета на община Брацигово бе определен за 

спечелил търга  Мая Асенова Шишманова , ЕГН 8105016116 с годишна наемна цена в 

размер на 11934.00  / единадесет хиляди деветстотин тридесет и четири  /лева.  

Наемната цена за първата година е внесена преди сключване на Договора за наем  № Д-

33 / 06.02.2014год. 

 

2. В изпълнение на Решение № 283 / 31.01.2013год. на Общински  

съвет град Брацигово и на основание чл.14,ал.7 от ЗОС, чл.101,ал.7 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,чл.25,ал.1 от 

ЗСПЗЗ във връзка с чл.37п от ЗСПЗЗ  бе проведен публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване – пасища с обща 

площ 818.993декара в землището на град Брацигово. Сключен бе Договор за наем № Д-

43 / 14.03.2014год. за срок от пет години с годишна наемна цена в размер на 10810.80 / 

десет  хиляди осемстотин и десет  лева и осемдесет  стотинки / лева  с  „АГРО ИНВЕСТ  

999„ЕООД ЕИК 202886390 ,представлявана от Красимир Костадинов Благоев.   

    Наемната цена за първата година е внесена по сметка на община Брацигово преди 

сключване на Договора за наем № Д-43 /14.03.2014год. 

 

3. В изпълнение на Решение № 440 / 25.10.2013год. на Общински  

съвет град Брацигово и на основание чл.35,ал.1 и чл.8,ал.9 от ЗОС и чл.46,ал.1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество 

се проведе публичен търг с явно наддаване на продажба на УПИ VІІІ -4 в кв.7 по плана 

на село Исперихово. 

Със Заповед № РД-12 / 09.01.2014год. на Кмета на община Брацигово бе определен за 

спечелил търга Веселина Стефанова Пеева с достигнатата продажна цена в размер на 

5760.00лева без ДДС . 

Продажната цена бе внесена по сметка на община Брацигово и сключен Договор за 

продажба № Д-31 / 29.01.2014год. вписан в Службата по вписванията при РС гр. 

Пещера на 03.02.2014год. 

Издадена е заповед на основание чл.64 от ЗОС за отписване  на имота от главния 

регистър и от счетоводните регистри на село Исперихово.  

 

 


