
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№574 

 

Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 26.6.2014 год. с Протокол № 35 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на земеделски земи, в землището на село Бяга,  

                       община Брацигово. 

 

Общинският съвет град Брацигово,на основание чл.21,ал.1, т.8 от 

ЗМСМА,чл.8,ал.9 и чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.101, ал.3  от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество   и  след станалите 

разисквания 

  

РЕШИ: 

 

1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2014 год. в раздел І –Отдаване под наем  със следните имоти – 

земеделска земя в землището на село Бяга : 

  

1.1Имот с номер 031011 по КВС на землище Бяга, местност „Могилите „целият с 

площ 2.962 декара 

Трайно предназначение на територията –земеделска ; 

Начин на трайно ползване – нива; 

Категория на земята при неполивни условия – осма; 

Актуван с акт за частна общинска собственост № 6 / 12.11.2010год. вписан в Службата 

по вписванията. 

Начална тръжна годишна наемна цена в размер на  59.24 лева 

 

 1.2  Имот с номер 066033 по КВС на землище Бяга, местност Могилите „, целият 

с площ 11.269 декара 

Трайно предназначение на територията –земеделска ; 

Начин на трайно ползване – нива; 

Категория на земята при неполивни условия – осма; 

Актуван с акт за частна общинска собственост № 9 / 12.11.2010год. вписан в Службата 

по вписванията. 

Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 225.38лева 

 

1.3  Имот с номер 067009 по КВС на землище Бяга, местност „ Могилите „, 

целият с площ 2.148 декара 

Трайно предназначение на територията –земеделска ; 

Начин на трайно ползване – нива; 

Категория на земята при неполивни условия –осма ; 

Актуван с акт за частна общинска собственост № 10 / 12.11.2010год. вписан в Службата 

по вписванията. 



Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 42.96лева 

  

1.4 Имот с номер 087008 по КВС на село Бяга, местност „ Топлец„, целият с 

площ 2.672 декара 

Трайно предназначение на територията –земеделска ; 

Начин на трайно ползване – нива ; 

Категория на земята при неполивни условия – девета ; 

Актуван с акт за частна общинска собственост № 13 / 12.11.2010год. вписан в Службата 

по вписванията. 

Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 53.44лева 

  

1.5 Имот с номер 103776 по КВС на село Бяга, местност „ Баталъка „ ,целият с 

площ 1.497 декара 

Трайно предназначение на територията –земеделска ; 

Начин на трайно ползване – нива ; 

Категория на земята при неполивни условия – четвърта ; 

Актуван с акт за частна общинска собственост № 23 / 12.11.2010год. вписан в Службата 

по вписванията. 

Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 29.94 лева 

 

1.6 Имот с номер 103777 по КВС на  село Бяга, местност „ Баталъка „, целият с 

площ 1.502 декара 

Трайно предназначение на територията –земеделска ; 

Начин на трайно ползване – нива ; 

Категория на земята при неполивни условия – четвърта ; 

Актуван с акт за частна общинска собственост № 24 / 12.11.2010год. вписан в Службата 

по вписванията. 

Начална тръжна годишна наемна цена в размер на30.04лева 

 

 1.7 Имот с номер 111009 по КВС на село Бяга,местност „ Арихови саи „,целият 

с площ 1.835 декара 

Трайно предназначение на територията –земеделска ; 

Начин на трайно ползване – нива ; 

Категория на земята при неполивни условия – четвърта; 

Актуван с акт за частна общинска собственост № 25 / 12.11.2010год. вписан в Службата 

по вписванията. 

Начална тръжна годишна наемна цена в разме на 36.70лева 

 

1.8 Имот с номер 131013  по КВС на село Бяга, местност „ Ямата” , целият с 

площ 2.311 декара 

Трайно предназначение на територията –земеделска ; 

Начин на трайно ползване – нива ; 

Категория на земята при неполивни условия – четвърта ; 

Актуван с акт за частна общинска собственост № 26 / 16.11.2010год. вписан в Службата 

по вписванията.. 

Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 46.22лева 

 

1.9 Имот с номер 168017 по КВС на село Бяга,местност „ Корутарла  „,целият с 

площ 1.825 декара 

Трайно предназначение на територията –земеделска ; 



Начин на трайно ползване – нива ; 

Категория на земята при неполивни условия – осма; 

Актуван с акт за частна общинска собственост № 29 / 16.11.2010год. вписан в Службата 

по вписванията. 

Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 36.50лева. 

 

1.10 Имот с номер 168025  по КВС на село Бяга, местност „ Корутарла” , целият 

с площ 24.775 декара 

Трайно предназначение на територията –земеделска ; 

Начин на трайно ползване – нива ; 

Категория на земята при неполивни условия – осма ; 

Актуван с акт за частна общинска собственост № 30 / 16.11.2010год. вписан в Службата 

по вписванията.. 

Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 495.50лева 

 

1.11 Имот с номер 334001 по КВС на село Бяга,местност „ Еленски връх 

„,целият с площ 6.658 декара 

Трайно предназначение на територията –земеделска ; 

Начин на трайно ползване – нива ; 

Категория на земята при неполивни условия – осма; 

Актуван с акт за частна общинска собственост №57 / 17.11.2010год. вписан в Службата 

по вписванията. 

Начална тръжна годишна наемна цена в разме на 133.16лева 

 

1.12 Имот с номер 395004  по КВС на село Бяга, местност „ Ямата” , целият с 

площ 4.154 декара 

Трайно предназначение на територията –земеделска ; 

Начин на трайно ползване – овощна градина ; 

Категория на земята при неполивни условия – девета ; 

Актуван с акт за частна общинска собственост № 54 / 16.11.2010год. вписан в Службата 

по вписванията.. 

Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 249.24лева 

 

1.13 Имот с номер 402010  по КВС на село Бяга, местност „ Брациговски път” , 

целият с площ 2.024 декара   Трайно предназначение на територията –земеделска ; 

Начин на трайно ползване – нива ; 

Категория на земята при неполивни условия – четвърта ; 

Актуван с акт за частна общинска собственост № 53 / 16.11.2010год. вписан в Службата 

по вписванията.. 

Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 40.48лева 

 

     2.Упълномощава  Кмета на Община Брацигово да организира и проведе 

публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, общинска 

собственост в землището на с.  Бяга, както следват : 

 

№ 

по 

ред 

№ на 

имота  

местност НТП категория 

при не 

поливни 

условия 

площ в 

дка 

Първоначална 

годишна 

наемна цена 

лв 

1 031011  м.Могилите нива     VІІІ 2.962 59.24 



2 066033 м. Могилите нива     VІІІ 11.269 225.38 

3 067009 м.Могилите нива     VІІІ  2.148  42.96 

4 087008 м.Топлец нива      ІХ  2.672 53.44 

5. 103776 м.Баталъка нива      ІV  1.497 29.94 

6 103777 м.Баталъка нива      ІV  1.502 30.04 

7. 111009 м.Арихови саи нива      ІV  1.835 36.70 

8 131013 м.Ямата нива      ІV  2.311 46.22 

9 168017 Корутарла нива      VІІІ 1.825 36.50 

10 168025 Корутарла нива      VІІІ 24.775 495.50 

11 334001 Еленски връх нива      VІІІ  6.658 133.16 

12 395004 Ямата овощна 

градина 

      ІХ 4.154 249.24 

13 402010 Брациговски 

път 

нива         ІV 2.024   40.48 

 

Срок за отдаване под наем на всеки един от имотите,  10  / десет / години . 

 

 3. 70% от достигнатата на търга наемна цена  да се преведе на кметство Бяга . 

 

 4. В състава на комисията за провеждане на търга да бъдат включени двама 

общински съветници,  

                - Рангел Тасков 

                - Анета Рашайкова 

 

Прима се  

 

                                                                    Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 

№ 

по 

ред 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

ли 

Гласували 

„За”   „Против” „Въздържали 

се „ Гласували: 

1 Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2 Борис Пеев Малинов                    Да *   

3 Веселин Атанасов Христев          Да *   

4 Георги Василев Кабов Да *   

5 арх. Денка Станкова Николова    Да *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         Да *   

7 Димо Василев Милковски               Да *   

8 Иванка Костадинова Барбова Да *   

9 Илия Георгиев Калинов    Да *   

10 инж.Мария Григорова Батаклиева Да *   

11 д-р Милана Истилиянова Тодовичина Да *   

12 д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

13 арх. Младен Димитров Китов Да *   

14 Надежда Борисова Казакова Да *   

15 Рангел Тодоров Тасков Да *   

16 Стефка Петрова Казакова Да *   

17 Стоян Димитров Вълков Да *   

                                  Общо гласували: 17 17   


