
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 № 397 
Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 25.07.2013 год. с Протокол № 24 

 

ОТНОСНО: Отмяна на решение №235/29.11.2012 г. на Общински съвет град 

Брацигово и приемане на решение за прекратяване на съсобственост в имот с 

идентификатор 06207.501.51 по КК и КР на град Брацигово, чрез продажба на частта на 

община Брацигово. 

 

МОТИВИ:Отмяната на Решение № 235 / 29.11.2012год. се налага, тъй като бе одобрена 

кадастрална карта и кадастрални регистри на град Брацигово. При изменението на 

кадастралната карта с изготвения и одобрен ПУП за част от кв.111 по ПУП на град 

Брацигово се обособи имот с идентификатор 06207.501.51  с площ различна от площта 

по рег.план,вследствие на което се промени и идеалната част от имота, общинска 

собственост. Съгласно чл.59 ,ал.1 от ЗОС бе съставен нов акт за общинска собственост 

на идеалните части  

 

С новото решение  ще се прекрати съсобствеността в имота по кадастрална карта с 

точната площ и пазарна цена определена от лицензиран оценител и одобрена от ОбС. 

 

  Общински съвет - Брацигово, след като обсъди предложението на Кмета на 

община Брацигово -  г-н Васил Гюлеметов, искането на ЕООД „ Виктория Хелт Фарм „ 

представлявано от управителя Огнян Иванов Велев,становищата на постоянните 

комисии към Общински съвет     и на основание  чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация ,чл.8,ал.9,чл.34,ал.4 и чл.36,ал.1,т.2 от  

Закона за общинската собственост и чл.53, ал.1,т.2 ,ал.3  и ал.4 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и  след станалите 

разисквания 

Р Е Ш И: 

1. Отменя  Решение № 235 / 29.11.2012год. на Общински съвет град Брацигово 

 

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

за 2013 год. на община Брацигово в частта „ Прекратяване на съсобственост между 

Община Брацигово и физически или юридически лица – чрез продажба на частта на 

общината в следния имот –  

Допълва т.1.10 – Дворно място представляващо  188 / 8268 ид.части от имот с 

идентификатор 06207.501.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град 

Брацигово ,с последно изменение на КК, съгласно заповед № РД-14.13-264 

/18.06.2013год. на Началника на СГКК –Пазарджик 

Трайно предназначение на територията – урбанизирана 

Начин на трайно ползване – за друг обществен обект,комплекс 

Стар идентификатор 06207.501.679 

Номер по предходен план  квартал 111, парцел VІІ 

 



3.Дава съгласието си да се  прекрати съсобствеността между Община Брацигово, 

представлявана от Кмета – Васил Михайлов Гюлеметов, Булстат 000351565,собственик 

на 188/ 8268 ид.части, съгласно Акт за частна общинска собственост № 112 / 

09.07.2013год.  и ЕООД „ Виктория Хелт Фарм „ със седалище и адрес на управление 

град Брацигово, ул. „ Слави Дишлянов „ № 31, ЕИК 131336473 представлявано от 

управителя Огнян Иванов Велев, ЕГН 5801206123, собственици  на 8080 / 8268 ид. 

части, съгласно Договор за продажба № 098-00-43 / 30.05.2006год.. в имот с 

идентификатор 06207.501.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на град 

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

директор на АГКК с последно изменение със Заповед № РД-14-13-264 / 18.06.2013год. 

на Началника на Службата по ГКК –Пазарджик 

Чрез продажба на частта на община Брацигово, а именно : 188 /8268 идеални части 

от имот с идентификатор 06207.501.51,  целият с площ 8268кв.м. при граници и съседи 

: имоти с идентификатор 06207.501.862;  06207.501.9505; 06207.501.9509; 

06207.502.9507; 06207.501.823; 06207.501.861; 

4. Одобрява цената на общинската част от имота  в размер на 4700 / четири хиляди и 

седемстотин / лева без ДДС,която сума се дължи от ЕООД „ Виктория Хелт Фарм „  и 

следва да се внесе по сметка на община Брацигово,както и всички данъци, такси и 

режийни разноски по сделката са за сметка на купувача. 

5. Продажната цена  на общинската част от имота, ведно с дължимите данъци, такси и 

режийни разноски да бъдат внесени от Виктория Хелт Фарм „  по сметка на община 

Брацигово в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на Кмета на община 

Брацигово. 

6. При неизпълнение на условията визирани в т 5, решението се обезсилва и преписката 

по прекратяване на съсобствеността следва да се прекрати. 

7.Възлага на Кмета на община Брацигово да извърши последващите действия по 

изпълнение на решението . 

Гласували  

№ по 

ред 

 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъствали 
„За”   „Против” „Въздържали 

се „ 

1 Анета Георгиева Рашайкова           * *   

2 Борис Пеев Малинов                    * *   

3 Веселин Атанасов Христев          * *   

4 Георги Василев Кабов * *   

5 арх. Денка Станкова Николова    * *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         * *   

7 Димо Василев Милковски               * *   

8 Илия Георгиев Калинов    * *   

9 инж.Мария Григорова Батаклиева * *   

10 д-р Милана Истилиянова Тодовичина * *   

11 д-р Милка Иванова Кънчева * *   

12 арх. Младен Димитров Китов * *   

13 Надежда Борисова Казакова * *   

14 Рангел Тодоров Тасков * *   

15 Румяна Миткова Иванова * *   

16 Стефка Петрова Казакова * *   

17 Стоян Димитров Вълков * *   

 ОБЩО : 17 17   

                                                                              Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 


