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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№530 
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 28.09.2018 г. с  Протокол № 36 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на поземлени имоти – частна общинска собственост, 

находящи се в землището на село Жребичко. 

 

Общинският съвет град Брацигово,на основание чл.21, ал.1, т.8 и във връзка с 

ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.7, ал.1 от Наредбата за стопанисване, 

управление и разпореждане със земи от ОПФ и земите по чл.19 от ЗСПЗЗ на 

територията на община Брацигово  и  след станалите разисквания 

 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Да бъдат  включени в Програмата за управление и разпореждане с общински 

имоти  през 2018 година в раздел V „Отдаване под наем на земеделски земи от 

общинския поземлен фонд и земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ“, следните имоти : 

1.1 ПИ с идентификатор 29522.1.229 по КККР на с. Жребичко, местност „Св. 

Иван“, с площ 30457 кв.м. трайно предназначение на територията – земеделска, начин 

на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни условия – девета, стар 

идентификатор –няма, номер по предходен план 030001 при съседи -29522.1.232; 

29522.1.228; 29522.1.230. Имотът е предаден на общината по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ и 

актуван с акт № 205/17.05.2016год.за частна общинска собственост. Начална тръжна 

годишна наемна цена в размер на 731.00 лева. 

 

1.2 ПИ с идентификатор 29522.3.180 по КККР на с. Жребичко, местност „Св. 

Иван“, с площ 12263 кв.м. трайно предназначение на територията – земеделска, начин 

на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни условия – девета, стар 

идентификатор –няма, номер по предходен план 063008 при съседи -29522.3.179; 

29522.3.181; 29522.3.183; 29522.3.182; 29522.3.184. Имотът е предаден на общината по 

чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ и актуван с акт № 254/10.07.2017год. за частна общинска 

собственост. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 294.30 лева. 

 

1.3. ПИ с идентификатор 29522.2.208 по КККР на с. Жребичко, местност 

„Нивища/Лясковец“, с площ 30363 кв.м. трайно предназначение на територията – 

земеделска, начин на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни 

условия – девета, стар идентификатор –няма, номер по предходен план 020008 при 

съседи –29522.2.211; 29522.2.9300; 29522.2.210; 29522.2.209; 29522.2.214; 29522.2.206; 

29522.2.205; 29522.2.197. Имотът е предаден на общината по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ и 

актуван с акт № 223/05.08.2016год.за частна общинска собственост. Начална тръжна 

годишна наемна цена в размер на 729.00 лева 

 

1.4. ПИ с идентификатор 29522.2.267 по КККР на с. Жребичко, местност 

„Синища/Бабаджан“, с площ 64612 кв.м. трайно предназначение на територията – 

земеделска, начин на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни 

условия – девета, стар идентификатор –няма, номер по предходен план 016015 при 

съседи -29522.2.268; 29522.2.162; 29522.2.269; 29522.2.172; 29522.2.270; 29522.2.470; 
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29522.2.290; 29522.2.471; 29522.2.291; 29522.2.293;  29522.2.9300; 29522.2.266. Имотът 

е предаден на общината по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ и актуван с акт № 207/17.05.2016год.за 

частна общинска собственост. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 

1551.00 лева. 

 

1.5. ПИ с идентификатор 29522.2.177 по КККР на с. Жребичко, местност 

„Синища“   с площ 27259 кв.м. трайно предназначение на територията – земеделска, 

начин на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни условия – девета, 

стар идентификатор –няма, номер по предходен план 043002, при съседи -29522.2.176; 

29522.2.162; 29522.2.172; 29522.2.174; 29522.2.173. Имотът е предаден на общината по 

чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ и актуван с акт № 206/17.05.2016год. за частна общинска 

собственост. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 654.21 лева. 

 

2. Дава съгласие да се отдадат под наем за срок от пет години, следните поземлени 

имоти : 

2.1 ПИ с идентификатор 29522.1.229 по КККР на с. Жребичко, местност „Св. 

Иван“, с площ 30457 кв.м. трайно предназначение на територията – земеделска, начин 

на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни условия – девета, стар 

идентификатор –няма, номер по предходен план 030001 при съседи -29522.1.232; 

29522.1.228; 29522.1.230. Имотът е предаден на общината по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ и 

актуван с акт № 205/17.05.2016год.за частна общинска собственост. Начална тръжна 

годишна наемна цена в размер на 731.00 лева. 

 

2.2 ПИ с идентификатор 29522.3.180 по КККР на с. Жребичко, местност „Св. 

Иван“, с площ 12263 кв.м. трайно предназначение на територията – земеделска, начин 

на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни условия – девета, стар 

идентификатор –няма, номер по предходен план 063008 при съседи -29522.3.179; 

29522.3.181; 29522.3.183; 29522.3.182; 29522.3.184. Имотът е предаден на общината по 

чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ и актуван с акт № 254/10.07.2017год.за частна общинска 

собственост .Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 294.30 лева. 

 

2.3 ПИ с идентификатор 29522.2.208 по КККР на с. Жребичко, местност 

„Нивища/Лясковец“, с площ 30363 кв.м. трайно предназначение на територията – 

земеделска, начин на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни 

условия – девета, стар идентификатор –няма, номер по предходен план 020008 при 

съседи –29522.2.211; 29522.2.9300; 29522.2.210; 29522.2.209; 29522.2.214; 29522.2.206; 

29522.2.205; 29522.2.197. Имотът е предаден на общината по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ и 

актуван с акт № 223/05.08.2016год. за частна общинска собственост. Начална тръжна 

годишна наемна цена в размер на 729.00 лева. 

 

2.4. ПИ с идентификатор 29522.2.267 по КККР на с. Жребичко, местност 

„Синища/Бабаджан“, с площ 64612 кв.м. трайно предназначение на територията – 

земеделска, начин на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни 

условия – девета, стар идентификатор –няма, номер по предходен план 016015 при 

съседи -29522.2.268; 29522.2.162; 29522.2.269; 29522.2.172; 29522.2.270; 29522.2.470; 

29522.2.290; 29522.2.471; 29522.2.291; 29522.2.293;  29522.2.9300; 29522.2.266. Имотът 

е предаден на общината по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ и актуван с акт № 207/17.05.2016год. за 
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частна общинска собственост. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 

1551.00 лева. 

 

2.5. ПИ с идентификатор 29522.2.177 по КККР на с. Жребичко, местност 

„Синища“  с площ 27259 кв.м. трайно предназначение на територията – земеделска, 

начин на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни условия – девета, 

стар идентификатор –няма, номер по предходен план 043002, при съседи -29522.2.176; 

29522.2.162; 29522.2.172; 29522.2.174; 29522.2.173. Имотът е предаден на общината по 

чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ и актуван с акт № 206/17.05.2016год. за частна общинска 

собственост .Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 654.21 лева. 
 

3. Кметът  на Община Брацигово да организира и проведе публичен търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на поземлените имоти описани в т.2 от настоящото 

решение. 

  

4.      Определя начална тръжна годишна наемна цена ,както следва : 

-  За ПИ 29522.1.229   в размер на 731.00 лева 

      -  За ПИ 29522.3.180 в размер на 294.30 лева 

      -  За ПИ 29522.2.208  в размер на 729.00 лева 

      -  За ПИ 29522.2.267 в размер на 1551.00 лева 

      -  За ПИ 29522.2.177 в размер на 654.21 лева 
 

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

общински съветници,  

-Георги Апостолов  и Петър Маринов 

 Резервен член Търпена Лабова 

 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2. инж.Веселина Любенова Дамова  Да *   

3. Георги Василев Кабов Да *   

4. инж.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/ 


