
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№650 

 

Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 27.11.2014 год. с Протокол № 39 

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху проектен имот с идентификатор 

06207.501.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Брацигово, 

одобрен със заповед № РД 18-43 от 19.10.2012 год. на Изпълнителен директор на АГКК 

 
Общинският съвет  град Брацигово,след като изслуша предложението на  Кмета на 

Общината - Васил Михайлов Гюлеметов-Кмет на Община Брацигово ,  взе предвид 
становищата на постоянните комисии  към ОбС-Брацигово , на основание чл.21, ал.1,т.8 от 
ЗМСМА,чл.36 от Закона за собствеността, чл.36, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост, 
чл.53,ал.1,т.1  от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и  след станалите разисквания  
 

Р Е Ш И: 
1. Да се прекрати съсобствеността между Община Брацигово и  н-ци на П. А.в Т. и Андон Й.Т.  
върху  поземлен имот с идентификатор  06207.501.18   по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на град Брацигово, одобрени със Заповед номер 18-43 от 19.10.2012 година на 
изпълнителен директор на АГКК   с площ от 40314 квадратни метра, при съседи ПИ с 
иденификатор 06207.502.9579, поземлен имот с идентификатор 096207.501.57,поземлен имот с 
идентификатор 06207.501.56, поземлен имот с идентификатор 06207.501.55, поземлен имот с 
идентификатор 06207.501.54, поземлен имот с идентификатор 06207.3.47, поземлен имот с 
идентификатор 06207.3.67, поземлен имот с идентификатор 06207.501.41, поземлен имот с 
идентификатор 06207.501.9600, поземлен имот с идентификатор 06207.501.1789, поземлен имот 
с идентификатор 06207.501.1699, поземлен имот с идентификатор 06207.501.1698, поземлен 
имот с идентификатор 06207.501.1786, поземлен имот с идентификатор 06207.501.1785, 
поземлен имот с идентификатор 06207.501.1784 ,поземлен имот с идентификатор 
06207.501.1783, поземлен имот с идентификатор 06207.3.102, поземлен имот с идентификатор 
06207.501.1689, поземлен имот с идентификатор 06207.3.213, поземлен имот с идентификатор 
06207.501.1781, поземлен имот с идентификатор 06207.3.212, поземлен имот с идентификатор 
06207.501.1782, поземлен имот с идентификатор 06207.3.49,поземлен имот с идентификатор 
06207.3.48, поземлен имот с идентификатор 06207.3.104, поземлен имот с идентификатор 
06207.501.680, поземлен имот с идентификатор 06207.501.681,поземлен имот с идентификатор 
06207.501.682, поземлен имот с идентификатор 06207.501.683, поземлен имот с идентификатор 
06207.501.684, поземлен имот с идентификатор 06207.501.58, поземлен имот с идентификатор 
06207.501.76, поземлен имот с идентификатор 06207.501.77,   от които     40 041/ 40 314 са 
общинска публична собственост , 248/ 40314  са собственост на н-ци П.Ан.Т. ,  24/ 40 314  са 
собственост на А. Й. Т. 
 
2.Да се извърши доброволна делба  като на Община Брацигово в реален дял се постави и 
същата стане  собственик на поземлен имот с идентификатор  06207.501.18 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на град Брацигово, одобрени със заповед номер 18-43 от 
19.10.2012 година на изпълнителен директор на АГКК   с площ от 40 314 квадратни метра, 
при съседи ПИ с иденификатор 06207.502.9579, поземлен имот с идентификатор 
096207.501.57,поземлен имот с идентификатор 06207.501.56, поземлен имот с идентификатор 



06207.501.55, поземлен имот с идентификатор 06207.501.54, поземлен имот с идентификатор 
06207.3.47, поземлен имот с идентификатор 06207.3.67, поземлен имот с идентификатор 
06207.501.41, поземлен имот с идентификатор 06207.501.9600, поземлен имот с идентификатор 
06207.501.1789, поземлен имот с идентификатор 06207.501.1699, поземлен имот с 
идентификатор 06207.501.1698, поземлен имот с идентификатор 06207.501.1786, поземлен имот 
с идентификатор 06207.501.1785, поземлен имот с идентификатор 06207.501.1784 ,поземлен 
имот с идентификатор 06207.501.1783, поземлен имот с идентификатор 06207.3.102, поземлен 
имот с идентификатор 06207.501.1689, поземлен имот с идентификатор 06207.3.213, поземлен 
имот с идентификатор 06207.501.1781, поземлен имот с идентификатор 06207.3.212, поземлен 
имот с идентификатор 06207.501.1782, поземлен имот с идентификатор 06207.3.49,поземлен 
имот с идентификатор 06207.3.48, поземлен имот с идентификатор 06207.3.104, поземлен имот 
с идентификатор 06207.501.680, поземлен имот с идентификатор 06207.501.681,поземлен имот 
с идентификатор 06207.501.682, поземлен имот с идентификатор 06207.501.683, поземлен имот 
с идентификатор 06207.501.684, поземлен имот с идентификатор 06207.501.58, поземлен имот с 
идентификатор 06207.501.76, поземлен имот с идентификатор 06207.501.77. 
 
3.За уравняване на дяловете  Община Брацигово да заплати на  А. П. Т.,ЕГН *******- н-к на 
П.А. То. ,   4960 / четири хиляди деветстотин и шестдесет / лева и  на А.  Й. Т. ,ЕГН ****** 480 
/ четиристотин и осемдесет / лева. 
 
4.Заповедта на  кмета на Община Брацигово да се  издаде в едномесечен срок от вземането на 
решението. 
 
5.Плащането на цената   на горепосочените лица  ведно с 2 % местен данък  да се извърши в 
едномесечен срок  от връчване заповедта на Кмета. 
 

 

                                                                 Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                                                       / Илия Калинов/                                                                        

№ 
по 
ред 

Съветници 
име, фамилия 

 
Присъства

ли 

Гласували 

„За”   „Против” „Въздържали 
се „ Гласували: 

1 Анета Георгиева Рашайкова           Да *   
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 17   


