
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№626 

 

Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 30.10.2014 год. с Протокол № 38 

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХIV-972,975 За търговия и услуги 

в кв.67 по регулационния план на град Брацигово, чрез продажба на частта на община 

Брацигово, а именно: Поземлен имот с идентификатор 06207.502.44 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на град Брацигово.  

 
Мотиви :Настоящото решение се прие на основание чл.21, ал.1,т.8  от ЗМСМА ,чл.8,ал.9;  

чл.34, ал.4, чл.36,ал.1,т.2 от  ЗОС , чл.53,ал.1,т.2,ал.3 и ал.4 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество . Като взе предвид 

постъпилата молба с вх. № 93-123-1/02.10.2014год.от Михаил Василев Гюлеметов за 

прекратяване на съсобственост с община Брацигово в  УПИ ХІV .502.1134 и 502.1111 по плана 

на гр. Брацигово, ул. „ Васил Петлешков „ № 34., като заявителят желае да изкупи частта на 

община Брацигово а именно : 

поземлен  имот  с идентификатор 06207.502.44 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на град Брацигово, одобрени със Заповед № РД-18-43 / 19.10.2012год. на 

Изпълнителния директор на АГКК, с площ 187.00 кв.м. ; трайно предназначение на имота – 

урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, стар идентификатор 

06207.502.1134,номер по предходен план 972, квартал 67, парцел ХІV ,ведно с построените в 

него сгради с идентификатор 06207.502.44.1   с предназначение –жилищна сграда, 

еднофамилна, брой етажи –два, ЗП -104.00 кв.м. , стар идентификатор 06207.502.1134.1   и 

сграда с идентификатор  06207.502.44.2 със ЗП-13.00кв.м., предназначение – друг вид 

обществена сграда ; брой етажи – един, стар идентификатор –няма ;, собственост на общината 

,съгласно нотариален акт № 142 ,том6, стр. 606, вх.рег. № 1481 / 21.08.2013год.  и нот.акт №10 

/23.09.2014год. ,вх. рег. № 2247 том Х, дело № 854. 

Като взе предвид, че Михаил Василев Гюлеметов е собственик на поземлен имот с 

идентификатор 06207.502.1111, находящ се в град Брацигово, ул. „ Васил Петлешков „ № 34 по 

кадастралната карта  кадастралните регистри на град Брацигово , трайно предназначение на 

имота – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, стар идентификатор –

няма, номер по предходен план 975, квартал 67 , парцел ХІV , ведно с едноетажна масивна 

сграда – търговски обект – ресторант ,съгласно нот.акт № 173 от 30.06.2009год. ,том 2, н.дело 

316 /2009год. 

      Този имот ,общинска собственост и имот с идентификатор 06207.502.1111 , собственост на 

Михаил Гюлеметов са в съсобственост в УПИ ХІV .502.44 и 502.1111 по плана на гр. 

Брацигово. 

     Тъй като сградата с идентификатор 06207.502.44.1  находяща се в общинския имот е 

паметник на културата от национално значение и се нуждае от неотложен основен ремонт на 

покрива,а общината не разполага с необходимите средства и във връзка със заявлението от 

собственика на частния имот за изкупуване на общинския имот се приема настоящото решение 

с цел запазване на паметника на културата, като такъв и целесъобразното му ползване .   

 

      Общинският съвет в град Брацигово след като обсъди заявлението на Михаил Василев 

Гюлеметов, предложението на  общинският съветник   арх.Младен Китов,    ,становищата на 

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



ЗМСМА ,чл.8,ал.9;  чл.34, ал.4, чл.36,ал.1,т.2 от  ЗОС , 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. Допълва Годишната Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост през 2014год.,  в раздел „ Прекратяване на съсобственост между Община 

Брацигово и физически или юридически лица „ със  следния общински поземлен имот с 

идентификатор 06207.502.44 по КК и КР на град Брацигово ,целият с площ 187.00 кв.м.ведно с 

построените в същия имот сгради с идентификатор 06207.502.44.1 със ЗП-104.00кв.м.  и 

06207.502.44.2 със ЗП – 13.00 кв.м.. Административен адрес град Брацигово, ул. „ Васил 

Петлешков „ № 34 

 

2.Дава съгласието си да бъде прекратена съсобствеността, между Община Брацигово, 

БУЛСТАТ 000351565  от една страна  и Михаил Василев Гюлеметов от друга страна в 

недвижим имот, находящ се в град Брацигово, ул. „ Васил Петлешков „ № 34,представляващ 

УПИ ХІV -502.1134, 502.1111 в кв.67 по регулационния план на град Брацигово,одобрен със 

Заповеди 1289 от 09.04.1974год № РД-465 / 08.12.2010год.; №РД-508 /05.09.2014год. чрез 

продажба на частта на Община Брацигово,а именно : поземлен имот с идентификатор 

06207.502.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брацигово, одобрени със 

Заповед №РД-18-43 / 19.10.2012год. на Изпълнителния директор на АГКК , с площ от 187 /сто 

осемдесет и седем / кв.м. трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на 

трайно ползване – ниско застрояване /до 10м / стар идентификатор 06207.502.1134,  номер по 

предходен план 972,кв.67, парцел ХІV  включен в УПИ ХІV -502.1134, 502.1111 в кв.67 по 

регулационния план на град Брацигово,одобрен със заповеди 1289 от 09.04.1974год № РД-465 / 

08.12.2010год.; №РД-508 /05.09.2014год. с местонахождение на имота град Брацигово, ул. „ 

Васил Петлешков „ №34 при граници на имота по кадастрална карта  : имот с идентификатор 

06207.502.1110;  06207.502.1112; 06207.502.1111 ; 06207.502.9550 , 06207.502.43  и граници по 

регулационния план : север улица, изток –улица ,юг УПИ VІІ –Комплексно застрояване,  запад 

УПИ VІІ – Комплексно застрояване, ведно с построените в този имот сграда с идентификатор 

06207.502.44.1  със застроена площ  -104.00 кв.м.брой  етажи – 2 ; предназначение – жилищна 

сграда – еднофамилна, стар идентификатор 06207.502.1134.1    и  сграда с идентификатор 

06207.502.44.2 със застроена площ 13.00 кв.м. брой етажи – един, предназначение – друг вид 

обществена сграда, стар идентификатор  няма. Общината е собственик на имота, съгласно 

нот.акт № 142,том 6, стр.606 ,вх.рег. № 1481 / 21.08.2013год.  и   нот.акт №10, том х ,дело 854, 

вх.рег. № 2247 / 23.09.2014год. 

 

3. Одобрява продажна цена в  размер на  35 460.00 / тридесет и пет  хиляди четиристотин и 

шестдесет / лева без ДДС. 

 

4. Всички данъци и такси по сделката се дължат от Михаил Василев Гюлеметов . 

 

5.Сумите по т.3 и т.4 се дължат от Михаил Василев Гюлеметов и следва  да се внесат 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  се прекратява. 

№ 

по 

ред 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

ли 

Гласували 

„За”   „Против” „Въздържали 

се „ Гласували: 

1 Анета Георгиева Рашайкова           Да *   



 

 

 

 

                                                                 Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                                                       / Илия Калинов/                                                                        

2 Борис Пеев Малинов                    Да *   

3 Веселин Атанасов Христев          Да *   

4 Георги Василев Кабов Да *   

5 арх. Денка Станкова Николова    Да *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         Да *   

7 Димо Василев Милковски               Да *   

8 Иванка Костадинова Барбова Да *   

9 Илия Георгиев Калинов    Да   * 

10 инж.Мария Григорова Батаклиева Да *   

11 д-р Милана Истилиянова Тодовичина Да *   

12 д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

13 арх. Младен Димитров Китов Да *   

14 Надежда Борисова Казакова Да *   

15 Рангел Тодоров Тасков Да *   

16 Стефка Петрова Казакова Да *   

17 Стоян Димитров Вълков Да *   

                                  Общо гласували: 17 16  1 


