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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№326 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 30.07.2021 г. с  Протокол № 27 
 

 

ОТНОСНО: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2021 година.                                        

 

  Общинският съвет град Брацигово, след като обсъди предложението на Надежда 

Борисова Казакова - Кмет на община Брацигово, взе предвид становищата на 

постоянните комисии към Общински съвет гр. Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т.23 

и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и след станалите 

разисквания 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Актуализира годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2021 година, приета с Решение №232, взето на заседание на 

Общински съвет град Брацигово на 29.01.2021 год. в частта на Раздел ХIV – Спортни 

обекти, които може да са обект на управление и разпореждане по реда на Закона за 

физическото възпитание и спорта със следните спортни обекти общинска собственост: 

 

1.Поземлен имот с идентификатор 06207.501.94 по КККР на гр.Брацигово, одобрени 

със Заповед РД-18-43/19.10.2012 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с 

площ 36500.00 кв.м.; Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот: няма 

данни за изменение; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на 

трайно ползване: Спортно игрище; Предишен идентификатор: 06207.501.18; Номер по 

предходен план: квартал: 20, парцел: ХХIХ-44; Административен адрес: град 

Брацигово, ул. „Трети Март“ №67. 

Ведно с построените в имота сгради:  

1.Сграда с идентификатор 06207.501.94.1 по КККР на гр.Брацигово, със застроена площ 

17. 00 кв.м., с предназначение  - Спортна сграда, база; 

2.Сграда с идентификатор 06207.501.94.2 по КККР на гр.Брацигово, със застроена площ 

60.00 кв.м., с предназначение  - Спортна сграда, база; 

3.Сграда с идентификатор 06207.501.94.5 по КККР на гр.Брацигово, със застроена площ 

482.00 кв.м., с предназначение  - Спортна сграда, база; 

4.Сграда с идентификатор 06207.501.94.6 по КККР на гр.Брацигово, със застроена площ 

171.00 кв.м., с предназначение  - Спортна сграда, база; 

5.Сграда с идентификатор 06207.501.94.7 по КККР на гр.Брацигово, със застроена площ 

218.00 кв.м., с предназначение  - Спортна сграда, база; 

6.Сграда с идентификатор 06207.501.94.8 по КККР на гр.Брацигово, със застроена площ 

171.00 кв.м., с предназначение  - Спортна сграда, база; 

7.Сграда с идентификатор 06207.501.94.9 по КККР на гр.Брацигово, със застроена площ 

26.00 кв.м., с предназначение  - Спортна сграда, база; 

8.Сграда с идентификатор 06207.501.94.10 по КККР на гр.Брацигово, със застроена 

площ 26.00 кв.м., с предназначение  - Спортна сграда, база; 
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Актуван с Акт за публична общинска собственост №459/08.06.2021 г., вписан в служба 

по вписванията с вх.№1039/09.06.2021 г. ,Акт №176, том.4. 

 

2.Поземлен имот с идентификатор 07586.654.640 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Бяга, одобрени със Заповед РД-18-320/16.05.2019 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК; Площ на имота: 20641 кв.м.; трайно предназначение 

на територията: земеделска; начин на трайно ползване: Спортно игрище; стар 

идентификатор: няма; номер по предходен план: 000640, ведно с построената в имота 

сграда 07586.654.640.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бяга, 

застроена площ 254 кв.м, брой надземни етажи: 1, предназначение: Спортна сграда, 

база.  

Актуван с Акт за публична общинска собственост № 15/04.02.2020 г., вписан в Служба 

по вписванията към Районен съд Пещера с Вх.рег.№171/11.02.2020 г., Акт 118, том 1. 

 

3. Имот – публична общинска собственост, представляващ: „Спортна база и сграда“ в 

УПИ IV – планоснимачен номер 62 в кв.3 по регулационния план на с. Козарско, 

одобрен със Заповед №305/08.12.1995 г., с площ 16000 кв.м., ведно с построената 

едноетажна масивна сграда със застроена площ 154 кв.м. Административен адрес на 

имота: с. Козарско, община Брацигово, ул. „Двадесет и втора“ № 30.  

Актуван с Акт за публична общинска собственост № 23/30.01.2020 г., вписан в Служба 

по вписванията към Районен съд Пещера с Вх.рег.№148/07.02.2020 г., Акт 100, том 1. 

 

4.Сграда с  идентификатор 06207.502.59.1 по КККР гр.Брацигово, построена в поземлен 

имот с идентификатор 06207.502.59 по КККР гр.Брацигово с предназначение -Спортна 

сграда, база със застроена площ 488 кв.м, брой етажи – 1 /зала Олимп/ 

Административен адрес: град Брацигово, община Брацигово,  бул. „Трети Март“ № 18. 

Актуван с Акт за публична общинска собственост № 428/10.12.2015 г., вписан в 

Служба по вписванията гр.Пещера с Вх.рег.№17/13.01.2016 г., Акт №12, том 1. 

 

5.Поземлен имот с № 453004 по КВС на с. Исперихово, с площ 1497 кв.м., трайно 

предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - лека атлетика, 

футбол. 

Местонахождение на имота, с. Исперихово, м. „Исака“. 

Актуван с Акт за публична общинска собственост № 27/06.06.2018 г., вписан в Служба 

по вписванията гр.Пещера с Вх.рег.№752/07.06.2018 г., Акт №109, том 3. 

  

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд – 

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

Общ брой общински съветници: 13 

Присъствали: 9 

Гласували: „За“- 9, „Против“- няма, „Въздържали се“- няма 

 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


