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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№548 

 
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 29.10.2018 г. с  Протокол № 37 

 

 

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот с номер 002170 в землището на село Розово,  

                       местност „Юнтала“. 

 

 

Общинският съвет град Брацигово,след като обсъди предложението на Петко 

Валентинов Петков - Кмет на община Брацигово, становищата на постоянните комисии 

към Общински съвет гр. Брацигово и на основание чл.21, ал.1, т. 8 във връзка с ал.2 от 

ЗМСМА, чл.8, ал.9; чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 19 от 

Наредбата за стопанисване,управление и разпореждане със земи от Общинския 

поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на община Брацигово и 

след станалите разисквания 

 

РЕШИ: 

 

1. Да се допълни раздел XII „Продажба на земеделска земя от общинския поземлен 

фонд“ от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти -общинска 

собственост за 2018 год.“ с недвижим имот номер 002170 по картата на 

възстановена собственост на село Розово, местност „Юнтала“ целият с площ 

0.842 дка, начин на трайно ползване -вилна зона, категория на земята при 

неполивни условия-шеста, при граници и съседи - имот № 000104- местен път, 

имот № 002171-пасище,мера, имот № 002169- ливада,имот № 002146-вилна 

зона, актуван с акт № 64/30.08.2018год. за частна общинска собственост, вписан 

в Службата по вписванията с вх.рег. №1403/04.09.2018г, акт№ 12, том 6. 

 

2. Дава съгласието си да бъде продаден Поземлен имот номер 002170 по КВС на 

село Розово, местност „Юнтала“ целият с площ 0.842 дка, начин на трайно 

ползване -вилна зона, категория на земята при неполивни условия-шеста, при 

граници и съседи - имот № 000104-местен път, имот № 002171-пасище,мера, 

имот № 002169- ливада, имот №002146-вилна зона, актуван с акт № 

64/30.08.2018 год. за частна общинска собственост, вписан в Службата по 

вписванията с вх.рег. №1403/04.09.2018г, акт № 12,том 6. 

 

3. Одобрява начална тръжна продажна цена в размер на 7000.00 /седем хиляди/ 

лева. 

 

4. Кметът на община Брацигово да организира и проведе публичен търг с явно 

наддаване за продажба на поземления имот подробно описан в т.2 от 

настоящото решение. 
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5. С 50% от достигнатата на търга продажна цена на имота да се актуализира 

бюджета на с. Розово. 

 

6. Определя в състава на комисията за провеждане на търга следните общински   

            съветници:  

- Петър Маринов и Търпена Лабова за редовни членове и инж. Веселина           

 Дамова за резервен член 

 

 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2. инж.Веселина Любенова Дамова  Да *   

3. Георги Василев Кабов Да *   

4. инж.Георги Иванов Трендафилов Да *   

5. Георги Николаев Апостолов Да *   

6. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   

7. Йордан Райчев Михайлов Да *   

8. инж.Мария Григорова Батаклиева 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/ 


