
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№209 

 

взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 28.10.2016 г. с  Протокол № 14 

 

ОТНОСНО: Продажба на масивна сграда – вила №115, находяща се в летовище 

„Васил Петлешков“, община Брацигово. 

 

Общински съвет - Брацигово, след като обсъди предложението на г-н Петко 

Валентинов Петков -  Кмет на община Брацигово,становищата на постоянните комисии 

към Общински съвет град Брацигово  и на основание  чл.21,ал.1,т.8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация ,чл.8,ал.9 и чл.35,ал.1 от  Закона 

за общинската собственост, чл.46,ал.1, от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество  и  след станалите разисквания 

 

Р  Е  Ш  И  : 

  

1. Дава съгласие да се извърши продажба на масивна сграда, представляваща 

вила № 115, състояща се от полуподземен етаж със застроена площ 94 кв.м., два 

надземни етажа със застроена площ по 80 кв.м. и тавански етаж с площ 80 кв.м, 

попадаща в УПИ VІ –За индивидуален вилен комплекс, в кв. 2 по действащия 

регулационен план на летовище „Васил Петлешков” община Брацигово, при съседи : 

вила № 110, вила № 111, вила № 113, вила № 114, вила № 116 и вила № 109,   чрез 

провеждане на публичен търг с явно наддаване . 

 

 2. Одобрява началната тръжна продажна цена на имота в размер на  68 000 

/шестдесет и осем хиляди / лева без ДДС . 

 3. На основание чл.45,ал.1 от ЗДДС, върху продажната цена  на сградата / стара / 

не се начислява ДДС.  

 4.Кметът на община Брацигово да организира и проведе публичен търг с явно 

наддаване и сключи договор за покупко –продажба със спечелилия търга. 

            5. 50% от достигнатата на търга продажна цена да се използва за 

благоустрояване на летовище „Васил Петлешков” и 50 % да се  изразходва по преценка 

на изпълнителната власт. 

 6.В състава на комисията по провеждане на търга да бъдат включени следните 

общински съветници :  

- Стоян Вълков 

- Георги Кабов  

№   Гласували: 



по 

ред 

Съветници 

име, фамилия 

 

 

 

 

 

Присъствали 

 

 

„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 9 2 2 

 

 

                                   

                                                                 Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


