
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№460 

 
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 27.04.2018 г. с  Протокол № 31 

 

ОТНОСНО: Закупуване на обособен обект с идентификатор 06207.502.335.1.4 по 

КККР на град Брацигово от Банка ДСК ЕАД.  

 

 

Мотиви: Обособеният обект с идентификатор 06207.502.335.1.4  е разположен в сграда 

с идентификатор 06207.502.335.1 в която се помещава общинска администрация град 

Брацигово.Обектът е от изключителна необходимост за осъществяване на по-доброто 

обслужване на населението. 

 

 

  Общинският съвет град Брацигово,след като обсъди предложението на Петко 

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

към Общински съвет гр. Брацигово  и на основание чл.21, ал.1, т. 8  във връзка с ал.2 от 

ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост  и чл.8, ал.3 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

и   след станалите разисквания 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –общинска 

собственост за 2018 год., като в раздел „Придобиване на имоти“ добавя т.2 – Възмездно 

придобиване на  недвижим имот, представляващ обособен обект с идентификатор 

06207.502.335.1.4  с площ 53.40 кв.м. с предназначение – за делова и административна 

дейност и съответните ид.ч. от общите части на партера, полуподземния етаж и 

тавана.Обособения обект се  намира на партерния етаж в сграда с идентификатор 

06207.502.335.1 по КККР на гр. Брацигово, ул. „Атанас Кабов“ №6а. Обектът е 

собственост на Банка ДСК ЕАД гр. София.  

 

2.Дава съгласието си Община Брацигово да придобие възмездно право на собственост,  

чрез закупуване на самостоятелно обособен обект с идентификатор 06207.502.335.1.4 с 

площ 53.40 кв.м. с предназначение – за делова и административна дейност и 

съответните идеални части от общите части на партера, полуподземния етаж и тавана. 

Съседи на обекта - 06207.502.335.1.1. Обектът се намира на партерния етаж в сграда с 

идентификатор 06207.502.335.1 по КККР на гр. Брацигово, ул. „Атанас Кабов“ №6а и е 

собственост на Банка ДСК ЕАД гр. София. 

 

3.Одобрява предложената от Банка ДСК ЕАД  продажна цена в размер на 23500 

/двадесет и три хиляди и петстотин /лева, като разходите по прехвърлянето да са за 

сметка на купувача. 
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4.Кметът на община Брацигово да сключи договор за покупка на недвижимия имот с 

Банка ДСК ЕАД, който договор да се  впише в Службата по вписванията при РС гр. 

Пещера и се отрази собствеността в Службата по геодезия, картография и кадастър град 

Пазарджик. 

 

 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2. инж.Веселина Любенова Дамова  Да *   

3. Георги Василев Кабов Да *   

4. инж.Георги Иванов Трендафилов Да *   

5. Георги Николаев Апостолов Да *   

6. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   

7. Йордан Райчев Михайлов Да *   

8. инж.Мария Григорова Батаклиева 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   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


