
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 9 

 
взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 29.11.2011г. с  Протокол № 3 

 

Относно: Прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот ХІІІ-645, в 

кв.91 по плана на гр.Брацигово, чрез продажба на частта на община Брацигово. 

 

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

Брацигово -  г-н Васил Гюлеметов, искането на Сийка Петрова Дафова, становищата на 

постоянните комисии към Общински съвет     и на основание  чл.21,ал.1,т.8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация ,чл.34,ал.4 и чл.36,ал.1,т.2 от  

Закона за общинската собственост и чл.53, ал.1,т.2 ,ал.3  и ал.4 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и  след станалите 

разисквания 

 

РЕШИ: 

 
 1.Разрешава да се прекрати съсобствеността между Община Брацигово, 

представлявана от Кмета – Васил Михайлов Гюлеметов, Булстат 000351565,собственик 

на 98/368 ид.части  и Сийка Петрова Дафова от град Брацигово, ул. „ Ангел Симонов „ 

№19,собственик на 270 /368 ид. части от урегулиран поземлен имот ХІІІ -645, в кв. 91 

по плана на град Брацигово,одобрен със заповед №389 /16.02.1965год. и № РД-329 от 

05.08.2011год. на Кмета на община Брацигово. 

Чрез продажба на частта на община Брацигово, а именно : 98/ 368 идеални части от 

УПИ ХІІІ - 645, в кв.91 по плана на град Брацигово, целият с площ 368кв.м. при 

граници и съседи : север –улица, изток – улица, юг – УПИ ХІV -645,  запад –УПИ ХІ -

646. 

 2. Одобрява цената на общинската част от имота  в размер на  1960.00 лева без 

ДДС,която сума се дължи от Сийка Петрова  Дафова от град Брацигово  и следва да се 

внесе по сметка на община Брацигово,както и всички данъци, такси и режийни 

разноски по сделката са за сметка на лицето. 

 3. Продажната цена  на общинската част от имота, ведно с дължимите данъци, 

такси и режийни разноски да бъдат внесени от Сийка Петрова Дафова   по сметка на 

община Брацигово в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на Кмета на 

община Брацигово. 

4.При неизпълнение на условията визирани в т.3, решението се обезсилва и 

преписката по прекратяване на съсобствеността следва да се прекрати. 



 5.Възлага на Кмета на община Брацигово да извърши последващите действия по 

изпълнение на решението . 

 
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/ 


