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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№387 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 17.12.2021 г. с  Протокол № 31 
 

 

 

ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 37705.61.42 по КККР на с. 

Козарско, местност „Батала“, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване. 
 

Общинският съвет град Брацигово, след като обсъди предложението на Надежда 

Борисова Казакова - Кмет на община Брацигово, взе в предвид становищата на 

постоянните комисии към Общински съвет гр. Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т.8  

и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.19 от 

Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от Общинския 

поземлен фонд и земите по чл.19 от ЗСПЗЗ на територията на община Брацигово, чл.56, 

ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество и след станалите разисквания 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

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

Брацигово, проведено на 29.01.2021 год. .,  като в раздел XII  „Продажба на земеделска 

земя от общински поземлен фонд“ се допълни със следния имот: 

-Поземлен имот с идентификатор 37705.61.42 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на село Козарско, одобрени със Заповед № РД-18-322/16.05.2019 год. на 

Изпълнителния директор на АГКК. Местонахождение на имота  - с.Козарско, 

общ.Брацигово, местност „Батала“, целият с площ 54 695.00 кв.м. /петдесет и четири 

хиляди шестстотин деветдесет и пет кв.м./, трайно предназначение на територията – 

земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни 

условия –осма, предишен  идентификатор – няма, номер по предходен план 061042, при 

граници на имота: 37705.61.36, 37705.61.37, 37705.61.38, 37705.61.39, 37705.61.115, 

37705.61.40, 37705.73.505, 37705.61.41, 37705.61.43, 37705.62.5, 37705.62.1, 37705.59.33, 

Актуван с Акт № 49/04.11.2021 год. за частна общинска собственост, вписан в Служба 

по вписванията към Районен съд Пещера с Вх.рег.№2077/08.11.2021 г., Акт №155, том 

8. 

 

2. Дава съгласието си да  се извърши продажба Поземлен имот с идентификатор 

37705.61.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Козарско, 

одобрени със Заповед № РД-18-322/16.05.2019 год. на Изпълнителния директор на 

АГКК. Местонахождение на имота  - с. Козарско, общ. Брацигово, местност „Батала“, 

целият с площ 54 695.00 кв.м. /петдесет и четири хиляди шестстотин деветдесет и пет 

кв.м./, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – 

нива, категория на земята при неполивни условия –осма, предишен  идентификатор – 

няма, номер по предходен план 061042, при граници на имота: 37705.61.36, 

37705.61.37, 37705.61.38, 37705.61.39, 37705.61.115, 37705.61.40, 37705.73.505, 

37705.61.41, 37705.61.43, 37705.62.5, 37705.62.1, 37705.59.33, Актуван с Акт № 
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49/04.11.2021 год. за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията 

към Районен съд Пещера с Вх.рег.№2077/08.11.2021 г., Акт №155, том 8. 

 

3. Одобрява началната тръжна продажна цена в размер на 24 024.00 /двадесет и четири 

хиляди двадесет и четири лв. и 00 ст./ лева.  

 

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. С 50% от достигнатата на търга продажна цена да се актуализира бюджета на 

кметство Козарско.  

 

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

и един резервен: 1.Иван Пенчев;    2 .Йорданка Атанасова; 3.Петър Павлов;        

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд – Пазарджик 

чрез Общински съвет – Брацигово в едномесечен срок от съобщаването му. 

 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. инж.Веселина Любенова Дамова Да *   

2. Галина Василева Василева Да *   

3. Иван Георгиев Пенчев Да *   

4. Йордан Райчев Михайлов Да  *   

5. Йорданка Георгиева Атанасова Да *   

6. Костадинка Димитрова Найденова Да *   

7. Мария Стоянова Мадарова Не    

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 Не    

13. Стоян Димитров Вълков Да *   

                                     Общо: 11 11   

 

 

 

 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


