
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№192 

 

взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 30.09.2016 г. с  Протокол № 13 

 

ОТНОСНО:  Прекратяване на съсобственост между община Брацигово и ЕТ „Иван 

Бакърджиев“ в проектен имот с идентификатор 06207.502.9582 по КК на град 

Брацигово. 

 

Общинският съвет град Брацигово, след като разгледа предложението на Петко 

Валентинов Петков - Кмет на община Брацигово, заявление вх.№94И-222-1/13.09.2016 

год.от ЕТ „Иван Бакърджиев“, становищата на постоянните комисии към Общински 

съвет  - Брацигово и  на основание  чл. 21, ал. 1,  т.8  във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.8, 

ал.9 и  чл.36, ал. 1, т. 3  от Закона за общинската собственост 
 

 

Р Е Ш И : 

 

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите 

общинска собственост за периода 2016 г. като в раздел ІІ Продажби по чл.36, 

ал.1 от ЗОС – „Прекратяване на съсобственост върху имоти между общината, 

държавата, физически или юридически лица”се  добави т.6 следния имот : 

 - 310/30 328 идеални части от поземлен имот с идентификатор 06207.502.9582 по    

 КККР на гр. Брацигово, одобрени със Заповед РД-18-43/19.10.2012г. на   Изпълнителен 

директор на АГКК,  адрес на поземления имот: гр.Брацигово, бул. „Трети Март“, 

целият с площ 30 328 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, 

начин на трайно ползване: второстепенна улица, стар идентификатор: 06207.502.9579, 

номер по предходен план: няма, квартал няма, в който 30 018/30 328 идеални части са 

собственост на  Община Брацигово, и 310/30 328 идеални части са собственост на ЕТ 

„Иван Бакърджиев“,  чрез изкупуване на  частта на ЕТ „Иван Бакърджиев“ 

 

2. Дава съгласието си да бъде прекратена съсобствеността между ЕТ „Иван 

Бакърджиев“ ЕИК 112125429 със седалище и адрес на управление област 

Пазарджик, община Брацигово, гр.Брацигово, ул. „Божура Попова“ №29  и 

Община Брацигово, в Проектен имот с идентификатор 06207.502.9582 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брацигово, одобрени със 

Заповед РД-18-43/19.10.2012г. на Изпълнителен директор на АГКК,  адрес на 

поземления имот: гр.Брацигово, бул. „Трети Март“, целият с площ 30 328 кв.м, 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: второстепенна улица, стар идентификатор: 06207.502.9579, номер по 

предходен план: няма, квартал няма, в който 30 018/30 328 идеални части са 

собственост на  Община Брацигово, и 310/30 328 идеални части са собственост 

на ЕТ „Иван Бакърджиев“, чрез изкупуване на  частта на ЕТ „Иван Бакърджиев“. 



 

3. Одобрява изготвената от лицензиран оценител, пазарна цена на 310/30 328 

идеални части  собственост на ЕТ „Иван Бакърджиев“ в размер на 4 650.00 

(четири хиляди  шестстотин и петдесет) лева. 
 

4. Кметът на Община Брацигово да издаде заповед и сключи окончателен договор, 

по силата на който Община Брацигово да изкупи от  ЕТ „Иван Бакърджиев“, 

ЕИК 112125429 със седалище и адрес на управление област Пазарджик, община 

Брацигово,гр.Брацигово, ул. „Божура Попова”  №29, неговите идеални части, 

при условията на предходните точки от настоящото решение . 

 

№ 

по 

ред 

 
Съветници 

име, фамилия 

 

 
 

 

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

 

„За” 

  

 

„Против” 

 

 

„Въздържа 

ли се„                                                                                                
Гласували: 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   
2. Васил Михайлов Гюлеметов Да  *   
3. Веселина Любенова Дамова Да *   
4. Георги Василев Кабов Да *   
5. Георги Иванов Трендафилов Да *   
6. Георги Николаев Апостолов Да *   
7. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   
8. Йордан Райчев Михайлов 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 0 0 

 

 

                                                          Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


