
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№140 

 

взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 24.06.2016 г. с  Протокол № 11 

 

 ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху държавен имот, 

представляващ самостоятелни обекти, находящи се на първи етаж в сграда №4, 

разположена в поземлен имот с идентификатор 06207.502.312 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Брацигово в полза на община Брацигово.  

 

Мотиви : Според Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

органът който има право да вземе решение за придобиване на имот в полза на 

общината е Общинският съвет. Общината придобива право на собственост по три 

начина : чрез правна сделка, по давност или по друг начин,определен в закон . В случая 

община Брацигово се възползва от правото, което й е дадено от  Закона за държавната 

собственост или по точно по реда на чл.54 от същия закон. Според чл.8, ал.1, т.2 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

на територията на община Брацигово, общината може да придобива имоти 

чрез безвъзмездно преотстъпване от държавата.С придобиване на този имот,общината 

ще подобри материално –техническата  си база.Считаме,че решението е правилно и 

законосъобразно.  

 

            Общинският съвет в град Брацигово след като обсъди предложението на Петко 

Валентинов Петков  – Кмет на Община Брацигово, становищата на постоянните 

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

връзка с ал.2  от ЗМСМА , чл.8, ал.9  и  чл.34, ал.1 от ЗОС и  след станалите 

разисквания 

                                                                    Р Е Ш И : 

 

І.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в 

община Брацигово през 2016г в раздел ІV .Описание на имоти,които общината има 

намерение да придобие в собственост  способи за тяхното придобиване „ със следния 

имот : 

 

1.Самостоятелни обекти, находящи се на първи етаж в сграда с идентификатор 

06207.502.312.4 , застроена площ  225кв.м. брой етажи - 6; предназначение- 

многофамилна жилищна сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 

06207.502.312 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр.Брацигово,община Брацигово, област Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-43 

/ 19.10.2012год. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР 

със заповед № 18-1730- 05.03.2015 /05.03.2015год. на Началника на СГКК -Пазарджик -

административен адрес град Брацигово, п.к.4579 , улица „Трети Март„ № 33; площ 

1829кв.м.; трайно предназначение на територията – урбанизирана; начин на трайно 



ползване –комплексно застрояване; стар идентификатор 213; квартал 33, парцел І; 

съседи 06207.502.313 ; 06207.502.320 ; 06207.502.9579; 06207.502.9605 , както следва: 

      

1.1 Самостоятелен обект с идентификатор 06207.502.312.4.15  с предназначение- За 

делова административна дейност,брой нива на обекта – 1 ;  площ 17.90 кв.м. 

Прилежащи части – 5.42кв.м. ид.части от общите части на сградата . 

Стар идентификатор 06207.502.312.4.14 . 

Съседни самостоятелни обекти : 

На същия етаж 06207.502.312.4.21 

Под обекта : 06207.502.312.4.13 

Над обекта:  06207.502.312.4.1 

 

1.2  Самостоятелен обект с идентификатор 06207.502.312.4.17  с предназначение- За 

делова административна дейност,брой нива на обекта – 1 ;  площ 14.60 кв.м. 

Прилежащи части – 4.42кв.м. ид.части от общите части на сградата . 

Стар идентификатор 06207.502.312.4.14 . 

Съседни самостоятелни обекти : 

На същия етаж 06207.502.312.4.16;  06207.502.312.4.18;   

Под обекта : 06207.502.312.4.11 ;  06207.502.312.4.10;  06207.502.312.4.9;   

Над обекта:  06207.502.312.4.1 ;  06207.502.312.4.2;   

 

1.3  Самостоятелен обект с идентификатор 06207.502.312.4.18  с предназначение- За 

делова административна дейност,брой нива на обекта – 1 ;  площ 51.20 кв.м. 

Прилежащи части – 15.51кв.м. ид.части от общите части на сградата . 

Стар идентификатор 06207.502.312.4.14 . 

 Съседни самостоятелни обекти : 

На същия етаж 06207.502.312.4.17;  06207.502.312.4.19;   

Под обекта : 06207.502.312.4.8 ;  06207.502.312.4.9;   

Над обекта:  06207.502.312.4.2 ;   

 

1.4  Самостоятелен обект с идентификатор 06207.502.312.4.19  с предназначение- За 

делова административна дейност,брой нива на обекта – 1 ;  площ 20.60 кв.м. 

Прилежащи части – 6.24кв.м. ид.части от общите части на сградата . 

Стар идентификатор 06207.502.312.4.14 . 

Съседни самостоятелни обекти : 

На същия етаж 06207.502.312.4.18;   

Под обекта : няма   

Над обекта:  06207.502.312.4.2 ;   

 

1.5 Самостоятелен обект с идентификатор 06207.502.312.4.21 с предназначение - За  

делова административна дейност,брой нива на обекта – 1 ;  площ 16.80 кв.м. 

Прилежащи части – 5.09кв.м. ид.части от общите части на сградата . 

Стар идентификатор 06207.502.312.4.14 . 

Съседни самостоятелни обекти : 

На същия етаж 06207.502.312.4.15;   

Под обекта : няма   

Над обекта:  06207.502.312.4.1 

 

Административен адрес  на самостоятелните обекти е  град Брацигово,  

ул. „Трети март „ №33,ет.1 



2. Дава съгласие Община Брацигово да придобие право на собственост чрез  

безвъзмездно прехвърляне от държавата по реда на чл.54 от Закона за държавната 

собственост на следните недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти, 

находящи се на първи етаж в сграда с идентификатор 06207.502.312.4 , застроена площ  

225кв.м. брой етажи - 6; предназначение- многофамилна жилищна сграда, построена в 

поземлен имот с идентификатор 06207.502.312 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Брацигово,община Брацигово, област Пазарджик, одобрени със заповед 

№ РД-18-43 / 19.10.2012год. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение 

на КККР със заповед № 18-1730- 05.03.2015 /05.03.2015год. на Началника на СГКК -

Пазарджик -административен адрес град Брацигово, п.к.4579 , улица „ Трети Март „ № 

33; площ 1829кв.м.; трайно предназначение на територията – урбанизирана; начин на 

трайно ползване –комплексно застрояване; стар идентификатор 213; квартал 33, парцел 

І; съседи 06207.502.313 ; 06207.502.320 ; 06207.502.9579; 06207.502.9605 , както следва: 

 

1.1 Самостоятелен обект с идентификатор 06207.502.312.4.15  с предназначение- За 

делова административна дейност,брой нива на обекта – 1 ;  площ 17.90 кв.м. 

Прилежащи части – 5.42кв.м. ид.части от общите части на сградата . 

Стар идентификатор 06207.502.312.4.14 . 

Съседни самостоятелни обекти : 

На същия етаж 06207.502.312.4.21 

Под обекта : 06207.502.312.4.13 

Над обекта:  06207.502.312.4.1 

 

1.2  Самостоятелен обект с идентификатор 06207.502.312.4.17  с предназначение- За 

делова административна дейност,брой нива на обекта – 1 ;  площ 14.60 кв.м. 

Прилежащи части – 4.42кв.м. ид.части от общите части на сградата . 

Стар идентификатор 06207.502.312.4.14 . 

Съседни самостоятелни обекти : 

На същия етаж 06207.502.312.4.16;  06207.502.312.4.18;   

Под обекта : 06207.502.312.4.11 ;  06207.502.312.4.10;  06207.502.312.4.9;   

Над обекта:  06207.502.312.4.1 ;  06207.502.312.4.2;   

 

 1.3  Самостоятелен обект с идентификатор 06207.502.312.4.18  с предназначение- За 

делова административна дейност,брой нива на обекта – 1 ;  площ 51.20 кв.м. 

Прилежащи части – 15.51кв.м. ид.части от общите части на сградата . 

Стар идентификатор 06207.502.312.4.14 . 

 Съседни самостоятелни обекти : 

На същия етаж 06207.502.312.4.17;  06207.502.312.4.19;   

Под обекта : 06207.502.312.4.8 ;  06207.502.312.4.9;   

Над обекта:  06207.502.312.4.2 ;   

 

 1.4 Самостоятелен обект с идентификатор 06207.502.312.4.19  с предназначение- За 

делова административна дейност,брой нива на обекта – 1 ;  площ 20.60 кв.м. 

Прилежащи части – 6.24кв.м. ид.части от общите части на сградата . 

Стар идентификатор 06207.502.312.4.14 . 

Съседни самостоятелни обекти : 

На същия етаж 06207.502.312.4.18;   

Под обекта : няма   

Над обекта:  06207.502.312.4.2 ;   

 



1.5 Самостоятелен обект с идентификатор 06207.502.312.4.21 с предназначение - За  

делова административна дейност,брой нива на обекта – 1 ;  площ 16.80 кв.м. 

Прилежащи части – 5.09кв.м. ид.части от общите части на сградата . 

Стар идентификатор 06207.502.312.4.14 . 

Съседни самостоятелни обекти : 

На същия етаж 06207.502.312.4.15;   

Под обекта : няма   

Над обекта:  06207.502.312.4.1 

Административен адрес  на самостоятелните обекти е  град Брацигово,  

ул. „Трети март„ №33,ет.1 
  

 3. Кметът на община Брацигово да извърши всички необходими процедури по 

безвъзмездно придобиване на имота подробно описан в  т.1 от настоящото решение . 

 

 

№ 

по 

ред 

 
Съветници 

име, фамилия 

 

 
 

 

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

 

„За” 

  

 

„Против” 

 

 

„Въздържа 

ли се„                                                                                                
Гласували: 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   
2. Васил Михайлов Гюлеметов Не  -   
3. Веселина Любенова Дамова Да *   
4. Георги Василев Кабов Да *   
5. Георги Иванов Трендафилов Да *   
6. Георги Николаев Апостолов Да *   
7. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   
8. Йордан Райчев Михайлов 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: 12 12 0 0 

 

 

 
                                                           Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


