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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№153 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 25.09.2020 г. с  Протокол № 13 
 

 

ОТНОСНО: Продажба на УПИ ХVІІІ-63 в кв. 3 , УПИ ХІХ -63 в кв. 3, УПИ ХХ- 63 в 

кв. 3 и УПИ ХХІV-63 в кв. 3 по регулационния план на село Козарско, чрез провеждане 

на публичен търг с явно надаване. 

 

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  и на основание чл.21, ал.1, т 8  и ал.2 от ЗМСМА, 

чл.8, ал.9, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.46, ал.1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

и  след станалите разисквания 

 

Р Е Ш И  : 

 

11.Дава съгласието си да бъдат  продадени, чрез провеждане на публични търгове с 

явно наддаване следните урегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост 

с начални тръжни продажни цени, както следват : 

- УПИ ХVІІІ- 63, в кв.3, целият с площ 1058 /хиляда и петдесет и осем/ кв.метра, 

незастроен, при съседи: север –УПИ ХVІІ-63; изток – улица; юг – УПИ ХІХ- 63 и запад 

– дигата на река „Луда“. Административен адрес с. Козарско, ул. „26-та“ №17. Актуван 

с акт № 30/10.10.2016 год. за частна общинска собственост, вписан в Службата по 

вписванията гр. Пещера с вх.рег. №2313/11.10.2016 год., акт №44, том.9.  

Данъчната оценка на имота е 4453,90 (четири хиляди четиристотин петдесет и 

три лева и деветдесет стотинки)  

Начална тръжна продажна цена в размер на 9 797.00 (девет хиляди седемстотин 

деветдесет и седем) без ДДС. 

- УПИ ХІХ- 63, в кв.3, целият с площ 927 /деветстотин двадесет и седем/ 

кв.метра, незастроен, при съседи: север –УПИ ХVІІІ-63; изток – улица; юг – УПИ ХХ- 

63 и запад – дигата на река „Луда“. Административен адрес с. Козарско, ул. „26-та“ 

№15. Актуван с акт № 31/10.10.2016 год. за частна общинска собственост, вписан в 

Службата по вписванията гр. Пещера с вх.рег. №2314/11.10.2016 год., акт №45, том.9.  

Данъчната оценка на имота е 3902.40 (три хиляди деветстотин и два лева и 

четиридесет стотинки)  

Начална тръжна продажна цена в размер на 8 584.00 (осем хиляди петстотин и 

осемдесет и четири) лева без ДДС. 

- УПИ ХХ- 63, в кв.3, целият с площ 896 /осемстотин деветдесет и шест/ 

кв.метра, незастроен, при съседи: УПИ ХІХ-63; УПИ ХХVІ- 63 и от две страни улици. 

Административен адрес с. Козарско, ул. „26-та“ №15а. Актуван с акт №44/11.03.2019 

год. за частна общинска собственост, вписан в Службата по вписванията гр. Пещера с 

вх.рег. №326/15.03.2019 год., акт №199, том.1.   

Данъчната оценка на имота е 3600.40 (три хиляди и шестстотин лева и 

четиридесет стотинки). 
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Начална тръжна продажна цена в размер на 7 921.00 (седем хиляди деветстотин 

и двадесет и един)  лева без ДДС. 

- УПИ ХХІV- 63, в кв.3, целият с площ 872 /осемстотин седемдесет и два/ 

кв.метра, незастроен, при съседи : УПИ ХХІ-Озеленяване и от три страни улици. 

Административен адрес с. Козарско, ул. „26-та“ №27. Актуван с акт №45/11.03.2019 

год. за частна общинска собственост, вписан в Службата по вписванията гр. Пещера с 

вх.рег. №327/15.03.2019 год., акт №200, том.1.   

Данъчната оценка на имота е 3504.00 (три хиляди петстотин и четири) 

Начална тръжна продажна цена в размер на 7 709.00 (седем хиляди 

седемстотин и девет) лева без ДДС. 

 

2.Кметът на община Брацигово да организира и проведе публични търгове с явно 

наддаване за продажба на имотите, подробно описан в т.1 от настоящото решение. 

 

3. С 30% от достигнатите на публичните търгове продажни цени за всеки един от 

изброените имоти да се актуализира бюджета на кметство Козарско.  
 

4.Определя в състава на комисията за провеждане на публичните търгове двама 

общински съветници и един резервен: 1.Костадинка Найденова; 2. Галина Траянова;  

3. Йордан Михайлов;     

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. инж.Веселина Любенова Дамова Да *   

2. Галина Василева Траянова 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 Да *   

8. д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   

10. Петър Георгиев Маринов Да *   

11. Петър Йорданов Павлов Да *   

12. Светослав Стоянов Рашайков Да *   

13. Стоян Димитров Вълков Да *   

 Общо: 13 13   

                                     

 

 

 

                  

                                        Председател  на ОбС Брацигово: 

                    /инж.Веселина Дамова/ 


