
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№390 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 
проведено на 20.12.2017 г. с  Протокол № 27 

 
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти, частна 
общинска собственост в село Бяга. 
 

Общинският съвет град Брацигово,на основание чл.21, ал.1, т 8 във връзка с ал.2 
от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.46, ал.1 от 
Наредбата за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество, 
становищата на постоянните комисии  и след станалите разисквания 

Р  Е  Ш  И  : 

І.Дава съгласието си да се извърши продажба ,чрез публичен търг с явно 
наддаване  на поземлени имоти,земеделска земя в землището на село Бяга, местност „ 
Под стопанския двор „ ,както следват : 

 
1.ПИ № 717016  с площ 2.000 декара в землището на с. Бяга, местност „Под 

стопанския двор„ начин на трайно ползване – овощна градина. Категория на земята при 
неполивни условия – четвърта, при съседи  - ПИ № 717017-овощна градина ; ПИ № 
102005-нива; ПИ № 102006- овощна градина ;ПИ № 102002- ливада ; ПИ № 717014 –
полски път. Актуван с акт № 69/20.02.2015год. Данъчна оценка на имота – 538.20 лв. 

Начална тръжна продажна цена в размер на 1405 / хиляда и четиристотин и пет / лева 
2.ПИ № 717018 с площ 1.144 декара в землището на село Бяга, местност „Под 

стопанския двор„ начин на трайно ползване – овощна градина. Категория на земята при 
неполивни условия – четвърта, при съседи  - ПИ № 717014- полски път ; ПИ № 717019- 
овощна градина; ПИ № 000395- вътрешна река ;ПИ № 717002- овощна градина. 
Актуван с акт № 68/20.02.2015год. Данъчна оценка на имота 307.90 лева. Начална 
тръжна продажна цена в размер на 851.00 / осемстотин петдесет и един / лева. 

 3.ПИ № 717019 с площ 1.681 декара в землището на село Бяга, местност „Под  
стопанския двор„ начин на трайно ползване – овощна градина. Категория на земята при 
неполивни условия – четвърта, при съседи - ПИ № 717014- полски път; ПИ № 717020- 
овощна градина; ПИ № 000395- вътрешна река ;  ПИ № 717018- овощна градина. 
Актуван с акт № 70/20.02.2015год. Данъчна оценка на имота 452.40 лева. Начална 
тръжна продажна цена в размер на 1192.00 / хиляда сто деветдесет и два / лева.  

4.ПИ № 717020 с площ 1.517 декара в землището на село Бяга, местност „Под 
стопанския двор„ начин на трайно ползване – овощна градина. Категория на земята при 
неполивни условия – четвърта, при съседи  - ПИ № 717014- полски път ; ПИ № 717022- 
овощна градина; ПИ № 000395- вътрешна река ; ПИ № 717019- овощна градина. 
Актуван с акт № 71/20.02.2015год. Данъчна оценка 408.20 лева.  Начална тръжна 
продажна цена в размер на 1082.00 /хиляда осемдесет  и два / лева.  

5.ПИ № 717022 с площ 1.000 декара в землището на село Бяга, местност „Под 
стопанския двор„ начин на трайно ползване – овощна градина. Категория на земята при 
неполивни условия – четвърта, при съседи  - ПИ № 717023- овощна градина; ПИ № 
000395- вътрешна река ;ПИ № 717020- овощна градина, ПИ № 717014 – полски път. 
Актуван с акт № 72/20.02.2015год. Данъчна оценка на имота 269.10 лева.  Начална 
тръжна продажна цена в размер на 700.00 / седемстотин / лева  

6.ПИ № 717023 с площ 1.205 декара в землището на село Бяга, местност „Под 
стопанския двор„ начин на трайно ползване – овощна градина. Категория на земята при 
неполивни условия – четвърта, при съседи  - ПИ № 717022- овощна градина; ПИ № 



000395- вътрешна река ;ПИ № 717014- полски път. Актуван с акт № 73 /20.02.2015год. 
Данъчна оценка на имота 324.20лева. Начална тръжна продажна цена в размер на 
844.00 /осемстотин четиридесет и четири / лева.  

 7. ПИ № 717001 с площ  0.660 декара в землището на село Бяга, местност „Под  
стопанския двор„ начин на трайно ползване – овощна градина, категория при не 
поливни условия –четвърта, при съседи  - ПИ № 000002 –населено място ; ПИ № 
717014 –полски път; ПИ № 000395 –вътрешна река .Актуван с акт № 75 / 
27.05.2015год.за частна общинска собственост.  Данъчна оценка на имота е в размер на  
177.60 лева. Начална тръжна продажна цена в размер на 462.00 /четиристотин 
шестдесет и два/лева. 

8. ПИ № 717002 с площ 0.453 декара в землището на село Бяга, местност „Под 
стопанския двор„ начин на трайно ползване – овощна градина. Категория при не 
поливни условия – четвърта, при съседи  ПИ № 000395 – вътрешна река ; ПИ №717014 
–полски път; ПИ № 717018 –овощна градина. Актуван с акт № 76 / 27.05.2015 год. за 
частна общинска собственост. Данъчната оценка на имота е в размер на 121.90 
лева.Начална тръжна продажна цена в размер на 317.00 /триста и седемнадесет / лева. 

  
II. Одобрявам началната тръжна продажна цена за всеки един от посочените 

имоти, описани в т.I  от настоящото решение. 
ІІI. С 30% от достигнатата на търга продажна   цена  на  описаните  в  т.І   

поземлени  имоти да се актуализира бюджета на с. Бяга.  
ІV. Определя двама общински съветника за включване в състава на комисията за 

провеждане на  публичен търг с явно наддаване:  
        1.Йордан Михайлов           2.Георги Трендафилов  

 
 

№ 

по 

ред 

 
 

Общински съветници: 

                                                                                              

 
 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   
2. Веселина Любенова Дамова Да *   
3. Георги Василев Кабов Да *   
4. Георги Иванов Трендафилов Да *   
5. Георги Николаев Апостолов Да *   
6. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   
7. Йордан Райчев Михайлов Да *   
8. инж.Мария Григорова Батаклиева Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   
10. Надежда Борисова Казакова Да *   
11. Петър Георгиев Маринов Да *   
12. Стоян Димитров Вълков Да *   
13. Търпена Ангелова Лабова Да *   

                                     Общо: 13 13   

 
 

                                                           
                                                      
                                                           Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 
 


