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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№291 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 28.05.2021 г. с  Протокол № 25 
 

 

ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 06207.503.1420 по КККР на 

град Брацигово, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване. 
 

Общинският съвет град Брацигово, след като обсъди предложението на Надежда Борисова 

Казакова - Кмет на Община Брацигово, становищата на постоянните комисии към Общински 

съвет гр. Брацигово  и на основание чл.21, ал.1, т 8  и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл. 35, ал.1 

от Закона за общинската собственост във връзка с 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.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за  2021 год., приета с Решение №232, взето на заседание на Общински съвет-

Брацигово, проведено на 29.01.2021 год., като в раздел VII „Продажба на имоти, частна 

общинска собственост по предложения на Изпълнителната власт  по  чл.35 от ЗОС /чрез търг 

или конкурс/ се допълни със следния имот: 

 

1.1 Поземлен имот с идентификатор 06207.503.1420 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на град Брацигово, одобрени със Заповед № РД-18-43/19.10.2012 год. на 

Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 200.00 кв.м. Адрес на имот: град 

Брацигово, ул. „Паскал Троянов“, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, Предишен идентификатор:няма, 

Номер по предходен план: 903,904, кв.55, парцел V, при съседи: 06207.503.9544, 

06207.503.9635, 06207.503.1419, актуван с акт Акт № 451/14.09.2020 год., вписан в Служба 

по вписванията към Районен съд Пещера с Вх.рег.№1257/17.09.2020 г., Акт №119, том V. 

 

2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен 

имот с идентификатор 06207.503.1420 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

град Брацигово, одобрени със Заповед № РД-18-43/19.10.2012 год. на Изпълнителния 

директор на АГКК, целият с площ 200.00 кв.м. Адрес на имот: град Брацигово, ул. „Паскал 

Троянов“, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: 

Ниско застрояване /до 10 м./, Предишен идентификатор:няма, Номер по предходен план: 

903,904, кв.55, парцел V, при съседи: 06207.503.9544, 06207.503.9635, 06207.503.1419, 

актуван с акт Акт № 451/14.09.2020 год., вписан в Служба по вписванията към Районен съд 

Пещера с Вх.рег.№1257/17.09.2020 г., Акт №119, том V. 

 

3.Одобрява начална тръжна продажна цена в размер на 3 829.00 лева (три хиляди 

осемстотин и двадесет и девет лева), без ДДС.  
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4.Кметът на Община Брацигово да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за 

продажба на имота, подробно описан в т.2 от настоящото решение. 

 

5. Определя в състава на комисията за провеждане на търга двама общински съветници и 

един резервен: 1. арх. Младен Китов; 2. Костадинка Найденова; 3. Йорданка Атанасова. 

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд – Пазарджик чрез 

Общински съвет – Брацигово в 14-дневен срок от съобщаването му. 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. инж.Веселина Любенова Дамова Да *   

2. Галина Василева Траянова Не    

3. Иван Георгиев Пенчев Да *   

4. Йордан Райчев Михайлов Да  *   

5. Йорданка Георгиева Атанасова Да *   

6. Костадинка Димитрова Найденова Да *   

7. Мария Стоянова Мадарова Да *   

8. д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   

10. Петър Георгиев Маринов Да *   

11. Петър Йорданов Павлов Да *   

12. Светослав Стоянов Рашайков Да *   

13. Стоян Димитров Вълков Да *   

                                     Общо: 12 12   

                                 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


