
 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№498 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 29.07.2022 г. с  Протокол № 38 
 

ОТНОСНО: Закупуване на поземлен имот с идентификатор 32888.124.13 по КККР на 

с. Исперихово от Д. Д. Г. 

 

   Общинският съвет град Брацигово, след като обсъди предложението на Надежда 

Борисова Казакова - Кмет на община Брацигово, становищата на постоянните комисии 

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

чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.8, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение 

на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 

община Брацигово за 2022 год. и  след станалите разисквания 

 
Р Е Ш И: 

 

1.Дава съгласието си Община Брацигово да придобие възмездно право на собственост, 

чрез закупуване на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 32888.124.13 ПО КККР НА 

СЕЛО ИСПЕРИХОВО, одобрени със Заповед №РД.18-321/16.05.2019 год. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и 

кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; адрес на 

поземления имот: местност „КЕРЕНАТА“; площ: 998.00 кв.м., Трайно предназначение на 

територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 4 

/четвърта/; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план:124013; Съседи: 

32888.124.15, 32888.124.12, 32888.124.11, 32888.124.224, 32888.124.549, собственост на Д. 

Д. Г. съгласно Договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени подписи №295, 

том1, рег.1787 от 10.08.2016 год., издаден от Служба по вписванията – Пещера. 

                         
2.Одобрява пазарната оценка изготвена от лицензиран оценител в размер на 2009.00 лв. 

/две хиляди и девет лева/. 

 

3.Кметът на община Брацигово да сключи договор за покупка на поземлен имот с 

идентификатор 32888.124.13 по КККР на село Исперихово с Д. Д. Г. по одобрената 

пазарна оценка, който договор да се  впише в Служба по вписванията при РС гр. Пещера и 

се отрази собствеността в Служба по геодезия, картография и кадастър град Пазарджик, 

като разходите по прехвърлянето да са за сметка на купувача. 

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд – Пазарджик 

чрез Общински съвет – Брацигово в едномесечен срок от съобщаването му. 
 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

 

 

1. инж.Веселина Любенова Дамова Да *   

2. Галина Василева Василева Да *   

3. Иван Георгиев Пенчев Да *   

4. Йордан Райчев Михайлов Да *   

5. Йорданка Георгиева Атанасова Да  *   

6. Костадинка Димитрова Найденова Да  *   

7. Мария Стоянова Мадарова Не    

8. д-р Милка Иванова Кънчева Не     

9. арх. Младен Димитров Китов Да  *    

10. Петър Георгиев Маринов Не     

11. Петър Йорданов Павлов Да *   

12. Светослав Стоянов Рашайков Да *   

13. Стоян Димитров Вълков Да *   

                                     Общо: 10 10   

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 

 

 


