
 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

1 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№478 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 24.06.2022 г. с  Протокол № 37 
 

 

 

ОТНОСНО: Продажба чрез търг с явно наддаване на собствения на 

„ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово недвижим имот, а именно: 

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 06207.502.2014.1.1 по КККР 

на гр. Брацигово. 

 

Общински съвет - Брацигово на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и на 

основание чл. 51а, ал. 4, т. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 9, ал. 1, т. 8 и т. 

13, ал. 2 и ал. 3, чл. 51, ал. 1, 3 и 4, чл. 52 от Наредба за реда за осъществяване на 

стопанска дейност от Община Брацигово по Закона за общинската собственост, 

 

Р Е Ш И: 

 

1.Дава съгласието си за продажба чрез търг с явно наддаване на собствения на 

„ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово недвижим имот, а именно: 

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 06207.502.2014.1.1 по КККР 

на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-

43/19.10.2012 г. на изп. директор на АГКК; последно изменение на КККР, засягащо 

самостоятелния обект: няма данни за изменение; адрес на имота: гр. Брацигово, ул. 

Трети март № 68, ет. 1; самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с 

идентификатор 06207.502.2014.1, предназначение: сграда на транспорта, разположена в 

поземлен имот с идентификатор 06207.502.2014; предназначение на самостоятелния 

обект: инфраструктурен обект в сграда; брой нива на обекта: 1; посочена в документа 

площ: 13.44 кв. м.; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 

06207.502.2014.1.2, под обекта: няма, над обекта: няма., при начална тръжна цена в 

размер на 860 лв. (осемстотин и шестдесет лева), определена от лицензиран 

оценител. 

 

2. Възлага на управителя на „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово да проведе 

тръжната процедура за продажба на имота, индивидуализиран в предходната точка, 

като издаде заповеди за обявяване на търга, за назначаване на тръжна комисия, за 

обявяване на победител и да сключи  договор за продажба на имота на дружеството, 

или да издаде заповед за прекратяване на търга, при спазване на условията по 

настоящото решение и на процедурата за проваждане на търгове с явно наддаване, 

регламентирана в Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Брацигово. 
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3. Определя в състава на комисията за провеждане на търга да бъдат включени 

членовете на постоянната комисия по Оперативен контрол на „Инфрастрой“ ЕООД, 

юрист и един представител на „Инфрастрой“ ЕООД гр. Брацигово. 

Настоящото решение може да бъде оспорено чрез Общински съвет – Брацигово пред 

Административен съд – Пазарджик, в едномесечен срок от съобщаването му. 

 

 

 
                         

Общ брой общински съветници: 13 

Присъствали: 13 

Гласували: „За“- 10, „Против“- 2, „Въздържали се“- 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 

 

 


