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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№292 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 28.05.2021 г. с  Протокол № 25 
 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 29522.1.76 по 

КККР на с.Жребичко, общ.Брацигово, местност „ДЪЛВЕ/ГЮНЕТО“,  чрез провеждане на 

публичен търг с явно надаване. 

  

  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.Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, следния поземлен 

имот: 

1.1. Поземлен имот с идентификатор 29522.1.76 по КККР на село Жребичко, 

одобрени със Заповед РД-18-66/26.11.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, 

адрес на поземления имот: с.Жребичко, местност „ДЪЛВЕ/ГЮНЕТО“, площ 48799.00 

кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: 

Нива, Категория на земята:9, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен 

план: 038013, съседи: 29522.1.133, 29522.1.126, 29522.1.272, 29522.1.271, 29522.1.300, 

29522.1.75, 29522.1.73, Носители на други вещни права: „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН 

СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, Сервитут  - Ид. част 1864 кв.м, площ 1864 кв.м, 

съгласно Договор за учредяване право на строеж и сервитутно право №Д-45/05.05.2017 

г., вписан в Служба по вписванията – Пещера с Вх.рег.№878/11.05.2017 г., Акт №183, 

том 3, актуван с Акт за частна общинска собственост №298/08.04.2021 год., вписан в 

Служба по вписванията град Пещера с вх.№668/13.04.2021 год., Акт №112, том 3. 

 

1.2 Определя начална тръжна годишна наемна цена в размер на 1171.17 /хиляда 

сто седемдесет и един лева и седемнадесет стотинки / лева.  

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

наддаване за отдаване под наем на поземлен имот, описан в т.1.1. от настоящото 

решение. 

 

3.Определя в състава на комисията за провеждане на търга двама общински съветници 

и един резервен1. Петър Маринов; 2. Светослав Рашайков; 3.Йордан Михайлов. 

 

    Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд – 

Пазарджик чрез Общински съвет – Брацигово в 14-дневен срок от съобщаването му. 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. инж.Веселина Любенова Дамова Да *   
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2. Галина Василева Траянова Не    

3. Иван Георгиев Пенчев Да *   

4. Йордан Райчев Михайлов Да  *   

5. Йорданка Георгиева Атанасова Да *   

6. Костадинка Димитрова Найденова Да *   

7. Мария Стоянова Мадарова Да  *  

8. д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   

10. Петър Георгиев Маринов Да *   

11. Петър Йорданов Павлов Да *   

12. Светослав Стоянов Рашайков Да *   

13. Стоян Димитров Вълков Да *   

                                     Общо: 12 11 1  

                                 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


