ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№329
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 30.06.2017 г. с Протокол № 22

ОТНОСНО: Отдаване под наем на поземлен имот номер 026002 – частна общинска
собственост в землището на село Исперихово, местност „Ямките“ ЕКАТТЕ 32888.
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.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. Допълва
раздел „Отдаване под наем на свободни поземлени имоти –
земеделска земя от ОПФ и земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, които общината има
намерение да ги отдаде под наем през 2017год. населено място – с. Исперихово на
Програмата за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост за
2017год.
Със следния имот :
- ПИ с номер 026002 с начин на трайно ползване –нива в землището на с.
Исперихово, местност „Ямките“ целият с площ 39.004 дка, категория на земята при
не поливни условия – трета при съседи : имот № 000042 - полски път ; имот №
026006 – нива ; имот № 026005 ; имот № 026004-нива ; имот № 026001 – нива; имот
№ 000008 –полски път и имот № 026003 -нива.
2. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от десет години, поземлен имот с
номер 026002 - частна общинска собственост в землището на село Исперихово,
местност „Ямките“ с площ 39.004 дка ; начин на трайно ползване –нива ; трета
категория при неполивни условия ,при съседи : имот № 000042- полски път ;
имот № 026006 –нива; имот № 026005 ; имот № 026004-нива ; имот № 026001 –
нива; имот № 000008 –полски път и имот № 026003 -нива.
3. Кметът на Община Брацигово да организира и проведе публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на земеделската земя, общинска собственост
подробно описана в т.1 от настоящото решение
4. Определя начална тръжна годишна наемна цена в размер на 24 лева на декар.
5. С 50% от достигнатата на търга наемна цена да се актуализира бюджетът на
с. Исперихово .

6. В състава на комисията за провеждане на търга да бъдат включени двама
общински съветници,
- Йордан Михайлов
- Веселина Дамова
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Анета Георгиева Рашайкова
Васил Михайлов Гюлеметов
Веселина Любенова Дамова
Георги Василев Кабов
Георги Иванов Трендафилов
Георги Николаев Апостолов
Дима Ангелова Пашкулева
Йордан Райчев Михайлов
арх. Младен Димитров Китов
Надежда Борисова Казакова
Петър Георгиев Маринов
Стоян Димитров Вълков
Търпена Ангелова Лабова
Общо:
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Председател на ОбС Брацигово:
/Надежда Казакова/

