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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 136 
  
гр. Копривщица       27.10.2016 година 

 

  

На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.34, ал.4 от 

Закона за общинската собственост и чл.4, ал.1 от Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на община Копривщица и във връзка с чл.14, ал.6 от 

Закона за общинската собственост 

Общински съвет - Копривщица, РЕШИ: 

 

1. Приема изготвените пазарни оценки на имотите. 

2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за 

продажба на недвижими имоти - частна общинска 

собственост, както следва: 

ПИ № 38558.10.17, начин на трайно ползване - друг вид 

земеделска земя, АОС №1382/01.09.2016 год. в м."Беньова 

Воденица", с площ 4219,410 кв.м., с първоначална цена: 1464,00 лв. 

ПИ № 38558.12.148, начин на трайно ползване - ливада, АОС 

№1383/01.09.2016 година, находящ се в м."Корията", с площ 

9781,240 кв.м. с първоначална цена: 3395,00 лв. 

ПИ №38558.13.8, начин на трайно ползване - ливада, АОС 

№1388/01.09.2016 находящ се в м."Корубата" , с площ 5757,040 

кв.м. , с първоначална цена: 1998,00 лв. 

ПИ №38558.13.58, начин на трайно ползване - ливада, АОС 

№1387/01.09.2016 год., находяща се в м."Шириней", с площ 

9169,020 кв.м., с първоначална цена: 3182,00 лв. 
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ПИ №38558.13.435, начин на трайно ползване - ливада с 

АОС №1385/01.09.2016 год., находяща се в м."Джафарица -2", с 

площ 5978,380 кв.м., с първоначална цена: 2075,00 лв. 

ПИ №38558.13*505, начин на трайно ползване - ливада с 

АОС №1386/01.09.2016 год., находящ се в м."Джафарица - 3", с 

площ 6298,380 кв.м. с първоначална цена: 2186,00 лв.  

ПИ №38558.13.56, начин на трайно ползване - ливада, с АОС 

№1384/01.09.2016 год., находящ се в м."Шириней", с площ 6978,590 

кв.м. с първоначална цена: 15 000,00 лв. със сграда 38558.13.56.1 

със застроена площ 34 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящето решение е прието на редовно заседание на ОбС – Копривщица, 

проведено на 27.10.2016 год., Протокол № 13/27.10.2016 год. по пета точка от 

дневния ред , след направените обсъждания и гласувания, и е подпечатано с 

официалният печат на Общински съвет – Копривщица.  
 

 

Протоколист:……………….    Председател ОбС:…………… 

               / М. Тороманова/         /Р. Христов / 


