
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 8 

 
взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 29.11.2011г. с  Протокол № 3 

 

Относно: Продажба на поземлен имот № 048053-друг селскостопански терен в 

землището на град Брацигово, местност „Зюрявци” и поземлен имот №092001 - друг 

селскостопански терен в землището на с.Козарско, местност „Маролец”, чрез 

провеждане на публичен търг с явно наддаване 

 

Общински съвет - Брацигово, след като обсъди докладната на Кмета на община 

Брацигово -  г-н Васил Гюлеметов,становищата на постоянните комисии към 

Общински съвет град Брацигово  и на основание  чл.21,ал.1,т.12 и чл.21,ал.1,т.8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация ,чл.8,ал.9 и чл.35,ал.1 от  

Закона за общинската собственост, чл.46,ал.1  и чл.101,ал.3 т.2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и  след станалите 

разисквания 

РЕШИ: 

 
1 Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост на територията на община Брацигово за 2011год. приета с Решение № 585 / 

24.02.2011год.- в частта за продажба на земеделски земи от Общински поземлен фонд 

със следния поземлен имот № 048053- друг селскостопански терен с площ 5.842дка в 

землището на на град Брацигово, местност „ Зюрявци„ актуван с акт за частна 

общинска собственост № 81 / 04.11.2011год.  и поземлен имот 092001 – друг 

селскостопански терен с площ 8.919 дка в землището на с. Козарско, местност „ 

Маролец „ актуван с акт за частна общинска собственост № 14 / 04.11.2011год.  

 2. Одобрява началната тръжна продажна цена за имотите ,както следват : 

2.1 За поземлен имот 048053  в размер на 4089.00 лева. 

2.2 За поземлен имот 092001 в размер на  6243.00 лева 

 3. Упълномощава Кмета на община Брацигово да организира и проведе 

публичен търг с явно наддаване за продажба на гореописаните поземлени имоти  по 

одобрената тръжна начална цена . 

 4. 50% от достигнатата на търга продажна цена за имот № 092001 в землището 

на Козарско да бъде прехвърлена по сметка на кметство Козарско. 

 5. След провеждане на търга Кмета на община Брацигово да сключи договори за 

покупко –продажба със спечелите търга. 



 6. В състава на комисията по провеждане на търга да бъдат включени следните 

общински съветници :  

- Румяна Миткова Иванова,  

- арх. Младен Димитров Китов 

 
Гласували № 

по 

ред 

 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

ли 
„За”   „Против” „Въздържали 

се „ 

1 Анета Георгиева Рашайкова           да *   

2 Борис Пеев Малинов                    да *   

3 Веселин Атанасов Христев          да *   

4 Георги Василев Кабов да *   

5 арх. Денка Станкова Николова    да *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         да *   

7 Димо Василев Милковски               да *   

8 Илия Георгиев Калинов    да *   

9 Костадинка Димитрова Найденова да *   

10 д-р Милана Истилиянова 

Тодовичина 

да *   

11 д-р Милка Иванова Кънчева да *   

12 арх. Младен Димитров Китов да *   

13 Надежда Борисова Казакова да *   

14 Рангел Тодоров Тасков да *   

15 Румяна Миткова Иванова да *   

16 Стефка Петрова Казакова да *   

17 Стоян Димитров Вълков да *   

 ОБЩО : 17 17   

 
 
 

                   Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Илия Калинов/ 


