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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№658 

 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 31.05.2019 г. с  Протокол № 45 

 

ОТНОСНО: Продажба на земя- частна общинска собственост, на 

собственика на законно построена върху нея сграда, по реда на чл.35 от 

Закона за общинската собственост. 

 

Общинският съвет град Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2  

от  ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.47 и чл.48 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във 

връзка с  проявен интерес за закупуване на  поземлен  имот от собственик 

на законно построена сграда и  в изпълнение на Годишната програма за 

2019 год., становищата на постоянните комисии и след станалите   

разисквания 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява  продажбата на поземлен имот с идентификатор 06207.501.105 

по КККР на гр. Брацигово, одобрени със Заповед РД18-43/19.10.2012 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК, с площ 891(осемстотин деветдесет и един ) 

кв.м., с местонахождение на имота гр.Брацигово, ул. „ген. Никола Генчев“  

№12, община Брацигово, област Пазарджик при граници и съседи: 

06207.501.672, 06207.501.104, 06207.501.1891, 06207.501.9408, 06207.501.9501, 

актуван с акт №434 от 19.03.2019 г. за частна общинска собственост, вписан в 

Служба по вписванията град Пещера с вх.№396/22.03.2019 г., Акт №44, том 2, 

на Тодор Ангелов Кръстев  с адрес град Брацигово, ул. „ген. Никола Генчев“ 

№12, община Брацигово, област Пазарджик собственик на законно построена 

сграда в поземлен имот с идентификатор 06207.501.105 по КККР на гр. 

Брацигово, да се извърши срещу продажна цена, определена от независим 

оцените на имоти с оценка, в размер на 15.00 лв. на кв.м. /без включено ДДС/  

или  13 365 /тринадесет хиляди триста шестдесет и пет/лв. без включено ДДС. 

Данъчната оценка на имота – обект на продажбата, е в размер на 3831.30 

/три хиляди осемстотин тридесет и един лв. и тридесет ст./ лв. 

 

2.Купувачът да заплати всички дължими данъци и такси по сделката за 

своя сметка. 
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3.Кметът на общината да извърши всички необходими действия за 

законосъобразно реализиране на сделката, при условията на т.1 и 2 от 

настоящото решение 
 

 

№ 

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         Не    

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: 12 11  1 

 

 

 
                                                                    

                                                                           Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


