ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№286
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 31.03.2017 г. с Протокол № 20

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху имот в град
Брацигово
Предложението на Кмета на Община Брацигово е законосъобразно и мотивирано,
тъй като ще се прекрати съсобствеността в имота, който на практика представлява улица
-публична общинска собственост с изградената вече инфраструктура.
Поради това Общинският съвет – Брацигово, след като обсъди предложението на
Кмета на Общината –Петко Валентинов Петков, на основание чл.21, ал.1, т.8 , във
връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост ,
чл.53, ал.1, т.4 от Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с
общинско имущество и след станалите разисквания
РЕШИ:
1. Да се прекрати съсобствеността между Община Брацигово и „Каомет“ ЕООД в имот с
идентификатор 06207.502.9655 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град
Брацигово, одобрени със заповед № РД-18-43 / 19.10.2012год. на Изпълнителния
директор на АГКК, последно изменение със заповед № 18-7512 /20.09.2016 год. на
Началника на СГКК -Пазарджик, трайно предназначение на територията –
урбанизирана, начин на трайно ползване – второстепенна улица, целият с площ 10 769
кв.м. от които 8818 кв.м. са собственост на община Брацигово и 1951 кв.м. са
собственост на „Каомет“ ЕООД при съседи: поземлени имоти: 06207.1.577; 06207.2.718;
06207.501.1511; 06207.501.15; 06207.501.11; 06207.502.41; 06207.502.40; 06207.1.629;
06207.2.725; 06207.502.42; 06207.501.74; 06207.501.21; 06207.501.49; 06207.501.9584;
06207.501.16; 06207.501.80; 06207.501.9580; 06207.501.5; 06207.501.1905; 6207.501.17;
06207.501.13; 06207.2.608; 06207.2.939; 06207.502.39; 06207.2.799; 06207.2.924;
06207.501.2; 06207.501.71; 06207.501.1510; 06207.501.9; 06207.501.1821; 06207.501.72;
06207.501.73; 06207.502.9579; 06207.502.36;
Чрез замяна на 1951/ 10769 ид.части ,собственост на „Каомет“ ЕООД с общинския
поземлен имот с идентификатор 06207.2.725 по КККР на гр.Брацигово, местност
„Свети Спас“ целият с площ 1951 кв.м.,трайно предназначение на територията –
земеделска, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, стар
идентификатор 06207.2.719, номер по предходен план 055004 при съседи: 06207.2.939;
06207.502.9580; 06207.502.7; 06207.502.22; 06207.2.754; 06207.2.724 , актуван с АОС №
327/20.06.2016год., вписан в Службата по вписванията вх.рег. № 1347 /22.06.2016год.
акт № 144, том V.
2.Одобрява пазарните цени на имотите,определени от оценител на имоти, както следват:

- За 1951 / 10769 ид.части собственост на „КАОМЕТ“ ЕООД е в размер на 19510
/деветнадесет хиляди петстотин и десет /лева
- за поземлен имот с идентификатор 06207.2.725 по КККР с площ 1951 кв.м.,общинска
собственост е в размер на 19510 /деветнадесет хиляди петстотин и десет /лева
3.Тъй като имотите са равностойни по площ и оценка, не се дължи доплащане.
4.На основание чл. 48, ал.1, т.1, буква „а” от ЗМДТ, Общината е освободена от местни
данъци и такси.
5.Кметът на Общината да извърши процедурата по прекратяване на съсобствеността в
имот с идентификатор 06207.502.9655 по КККР на гр. Брацигово.
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Анета Георгиева Рашайкова
Васил Михайлов Гюлеметов
Веселина Любенова Дамова
Георги Василев Кабов
Георги Иванов Трендафилов
Георги Николаев Апостолов
Дима Ангелова Пашкулева
Йордан Райчев Михайлов
арх. Младен Димитров Китов
Надежда Борисова Казакова
Петър Георгиев Маринов
Стоян Димитров Вълков
Търпена Ангелова Лабова
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Председател на ОбС Брацигово:
/Надежда Казакова/

