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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№643 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 25.04.2019 г. с  Протокол № 44 

 

ОТНОСНО: Продажба на УПИ ХХ- 63 и УПИ ХХІV -63 в кв. 3 по регулационния план 

на село Козарско.                                  

 

Мотиви :Във връзка със заявен  интерес от закупуване на имоти в регулацията на село 

Козарско считаме, че обявените недвижими  имоти ще представляват интерес и с 

продажбата им ще се осигурят допълнителни приходи в общинския бюджет. 

 

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.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за  2019 год. като в раздел VІІ „Продажба на имоти, частна 

общинска собственост по предложения на Изпълнителната власт по чл.35 от Закона за 

общинската собственост /чрез търг или конкурс/“ се допълни със следните урегулирани 

поземлени имоти по регулационния план  в с.Козарско: 

1.1 УПИ ХХ- 63, в кв.3, целият с площ 896 /осемстотин деветдесет и шест/ кв.метра, 

незастроен, при съседи: УПИ ХІХ-63; УПИ ХХVІ- 63 и от две страни улици. 

Административен адрес с. Козарско, ул. „26-та“ №15а. Имотът е актуван с акт 

№44/11.03.2019 год. за частна общинска собственост, вписан в Службата по 

вписванията гр. Пещера с вх.рег. №326/15.03.2019 год., акт №199, том.1.  

1.2.УПИ ХХІV- 63, в кв.3, целият с площ 872 /осемстотин седемдесет и два/ кв.метра, 

незастроен, при съседи : УПИ ХХІ-Озеленяване и от три страни улици. 

Административен адрес с. Козарско, ул. „26-та“ №27. Имотът е актуван с акт 

№45/11.03.2019 год. за частна общинска собственост, вписан в Службата по вписванията 

гр. Пещера с вх.рег. №327/15.03.2019 год., акт №200, том.1.  

 

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

явно наддаване следните урегулирани поземлени имоти с начални тръжни продажни 

цени, както следват : 

2.1 УПИ ХХ- 63, в кв.3, целият с площ 896 /осемстотин деветдесет и шест/ кв.метра, 

незастроен, при съседи: УПИ ХІХ-63; УПИ ХХVІ- 63 и от две страни улици. 

Административен адрес с. Козарско, ул. „26-та“ №15а. Имотът е актуван с акт 

№44/11.03.2019 год. за частна общинска собственост, вписан в Службата по 

вписванията гр. Пещера с вх.рег. №326/15.03.2019 год., акт №199, том.1.  Данъчната 

оценка на имота е 3600.40 лв. Начална тръжна продажна цена в размер на 13 440.00 

/тринадесет хиляди четиристотин и четиридесет/ лева без ДДС. 
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2.2 УПИ ХХІV- 63, в кв.3, целият с площ 872 /осемстотин седемдесет и два/ кв.метра, 

незастроен, при съседи : УПИ ХХІ-Озеленяване и от три страни улици. 

Административен адрес с. Козарско, ул. „26-та“ №27. Имотът е актуван с акт 

№45/11.03.2019 год. за частна общинска собственост, вписан в Службата по 

вписванията гр. Пещера с вх.рег. №327/15.03.2019 год., акт №200, том.1.  Данъчната 

оценка на имота е 3504.00 лв. Начална тръжна продажна цена в размер на 13 080.00 

/тринадесет хиляди и осемдесет /лева без ДДС. 

 

3.С 50% от достигнатата на търга продажна цена за всеки един от изброените 

имоти да се актуализира бюджета на кметство Козарско.  
 

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

съветници и един резервен:  

1.Анета Рашайкова;    2.Търпена Лабова; 3.Йордан Михайлов    

 

 

№ 

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/ 


