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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№642 

 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 25.04.2019 г. с  Протокол № 44 

 

ОТНОСНО: Продажба на поземлени имоти, частна общинска собственост находящи 

се в град Брацигово,  с идентификатори 06207.502.239, 06207.502.240, 06207.502.242, 

06207.502.241, 06207.502.233, 06207.502.234, 06207.502.235, 06207.502.237 и 

06207.502.238. 

                               

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.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.Дава съгласието си да бъдат  продадени, чрез провеждане на публичен търг с 

явно наддаване, следните поземлени имоти с начални тръжни продажни цени, както 

следват : 

 

1.1Поземлен имот с идентификатор 06207.502.239 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 394 кв.м., 

трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – 

ниско застрояване /до10 м./, стар идентификатор – 06207.502.9575, 06207.502.180, 

06207.502.174, номер по предходен план  квартал 65, парцел VIII,  при съседи: 

06207.502.175, 06207.502.240, 06207.502.241, 06207.502.266, 06207.502.173, 

06207.502.176,  актуван с акт №390/20.04.2018 год. за частна общинска собственост, 

вписан в Службата по вписванията гр. Пещера с Вх.№516/23.04.2018 г., Акт №149, том 

2. Данъчна оценка на имота - 1694.20 лева.  

Начална тръжна продажна цена в размер на 3940 /три хиляди деветстотин и 

четиридесет/ лева без ДДС. 

 

1.2.Поземлен имот с идентификатор 06207.502.240 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 318 кв.м., 

трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – 

ниско застрояване /до10 м./, стар идентификатор – 06207.502.180, номер по предходен 

план  квартал 95, парцел ХV,  при съседи : 06207.502.242, 06207.502.241, 06207.502.239, 

06207.502.267, 06207.502.175,  актуван с акт № 372/10.04.2018 год. за частна общинска 

собственост, вписан в Службата по вписванията гр. Пещера с Вх.№468/18.04.2018 г., 

Акт №112, том 2. Данъчна оценка на имота - 1367.40 лева.  
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Начална тръжна продажна цена в размер на 3180 /три хиляди сто и осемдесет/ 

лева без ДДС. 

 

1.3.Поземлен имот с идентификатор 06207.502.242 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 260 кв.м.,  

трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – 

ниско застрояване /до10 м./, стар идентификатор – 06207.502.180, номер по предходен 

план  квартал 95, парцел ХVI,  при съседи: 06207.502.253, 06207.502.254, 06207.502.244, 

06207.502.267, 06207.502.171, актуван с акт № 374/10.04.2018 год. за частна общинска 

собственост, вписан в Службата по вписванията гр. Пещера с Вх.№470/18.04.2018 г., 

Акт №114, том 2. Данъчна оценка на имота - 1118.00 лева. 

Начална тръжна продажна цена в размер на 2600 /две хиляди и шестстотин/ лева 

без ДДС. 

 

1.4.Поземлен имот с идентификатор 06207.502.241 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 290 кв.м., 

трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – 

ниско застрояване /до10 м./, стар идентификатор – 06207.502.180, номер по предходен 

план  квартал 95, парцел ХVII,  при съседи: 06207.502.242, 06207.502.263, 

06207.502.266, 06207.502.239, 06207.502.240, актуван с акт № 376/10.04.2018 год. за 

частна общинска собственост, вписан в Службата по вписванията гр. Пещера с 

Вх.№472/18.04.2018 г., Акт №116, том 2. Данъчна оценка на имота - 1247.00 лева. 

Начална тръжна продажна цена в размер на 2900 /две хиляди и деветстотин/ лева 

без ДДС. 

 

1.5.Поземлен имот с идентификатор 06207.502.233 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 167 кв.м., 

трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – За 

търговски обект, комплекс, стар идентификатор – 06207.502.180, номер по предходен 

план  квартал 96, парцел Х,  при съседи: 06207.502.9645, 06207.502.1954, 06207.502.180, 

актуван с акт № 364/10.04.2018 год. за частна общинска собственост, вписан в 

Службата по вписванията гр. Пещера  с Вх.№453/17.04.2018 г., Акт №98, том 

2.Данъчна оценка на имота - 718.10 лева. 

Начална тръжна продажна цена в размер на 1670 /хиляда шестстотин и 

седемдесет/ лева без ДДС. 

 

1.6.Поземлен имот с идентификатор 06207.502.234 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 266 кв.м., 

трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – 

ниско застрояване /до10 м./, стар идентификатор – 06207.502.1954, 06207.502.180,  

номер по предходен план  квартал 96, парцел ХI,  при съседи: 06207.502.235, 

06207.502.263, 06207.502.236, актуван с акт № 368/10.04.2018 год. за частна общинска 
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собственост, вписан в Службата по вписванията гр. Пещера с Вх.№464/18.04.2018 г., 

Акт №108, том 2. Данъчна оценка на имота - 1143.80 лева. 

Начална тръжна продажна цена в размер на 2660 /две хиляди шестстотин и 

шестдесет/ лева без ДДС. 

 

1.7.Поземлен имот с идентификатор 06207.502.235 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 326 кв.м., 

трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  

ниско застрояване /до10 м./, стар идентификатор –06207.502.180, номер по предходен 

план  квартал 96, парцел ХII,  при съседи: 06207.502.167, 06207.502.168, 06207.502.263, 

06207.502.236, 06207.502.234, 06207.502.166, актуван с акт № 369/10.04.2018 год. за 

частна общинска собственост, вписан в Службата по вписванията гр. Пещера с 

Вх.№465/18.04.2018 г., Акт №109, том 2. Данъчна оценка на имота - 1401.80 лева. 

Начална тръжна продажна цена в размер на 3260 /три хиляди двеста и 

шестдесет/ лева без ДДС. 

 

1.8.Поземлен имот с идентификатор 06207.502.237 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 310 кв.м., 

трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – 

ниско застрояване /до10 м./, стар идентификатор –06207.502.180, номер по предходен 

план  квартал 96, парцел ХIII,  при съседи: 06207.502.238, 06207.502.236, 06207.502.179, 

06207.502.266, актуван с акт № 363/10.04.2018 год. за частна общинска собственост, 

вписан в Службата по вписванията гр. Пещера с Вх.№452/17.04.2018 г., Акт №97, том 

2. Данъчна оценка на имота - 1333.00 лева. 

Начална тръжна продажна цена в размер на 3100 /три хиляди и сто/ лева без 

ДДС. 

 

1.9.Поземлен имот с идентификатор 06207.502.238 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 291 кв.м., 

трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – 

ниско застрояване /до10 м./, стар идентификатор –06207.502.180, номер по предходен 

план  квартал 96, парцел IХ,  при съседи : 06207.502.236, 06207.502.263, 06207.502.237, 

06207.502.266, актуван с акт №378/10.04.2018 год. за частна общинска собственост, 

вписан в Службата по вписванията гр. Пещера с Вх.№475/18.04.2018 г., Акт №118, том 

2.  Данъчна оценка на имота - 1251.30 лева. 

Начална тръжна продажна цена в размер на 2910 /две хиляди деветстотин и 

десет/ лева без ДДС. 
 

2.Определя в състава на комисията за провеждане на търга двама общински 

съветници и един резервен:  

1.Георги Апостолов; 2.Георги Кабов; 3.Веселина Дамова 
 

   Гласували: 
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№ 

по 

ред 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

Присъствали 

 

„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/ 


