
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№305 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 28.04.2017 г. с  Протокол № 21 

 

ОТНОСНО: Продажба на урегулиран поземлен имот ХХIII-112 в кв.18 по плана на 

село Козарско, частна общинска собственост , със собственик на законно построена в 

него сграда на наследници на Христо Светославов Миндов, чрез подадено искане от 

Светослав Ангелов Миндов. 

 

Общинският  съвет град Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т.8,във връзка с 

ал.2  от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.47, 

ал.1  и чл.48   от Наредбата  за реда за   придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество  и  след  станалите   разисквания 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

      1.Разрешава продажбата на урегулиран поземлен имот ХХІІІ- 112, в кв.18 по 

регулационния план на село Козарско, община Брацигово, с площ 270 /двеста и 

седемдесет/ кв.м. при съседи: север – УПИ ХІ-112, изток –улица, юг- УПИ ХІІ-100, 

запад – УПИ Х-111, актуван с акт № 34/21.03.2017 год. за частна общинска собственост 

на собственика на законно построената в него сграда на наследници на Христо 

Светославов Миндов, чрез подадено искане от Светослав Ангелов Миндов, ЕГН *** с 

адрес град***, ул. „***“ №*** 

           2.Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

оценител на имоти с оценка  в размер на 2160 /две хиляди сто и шестдесет /лева  без 

ДДС. Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1033.30 / хиляда тридесет и три лева и 

тридесет стотинки / лева,съгласно удостоверение издадено от звено „МДТ“ при община 

Брацигово. 

           3. С  50% от продажната цена на имота да се  актуализира бюджета на село 

Козарско. 

           4.Възлага на Кмета на община Брацигово да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение 

 

№ 

по 

ред 

 
Съветници 

име, фамилия 

 

 
 

 

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

 

„За” 

  

 

„Против” 

 

 

„Въздържа 

ли се„                                                                                                
Гласували: 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   



2. Васил Михайлов Гюлеметов Да *   
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: 13 13   

 

  

                                                    

 

                                                              Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


