ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№459
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 27.04.2018 г. с Протокол № 31

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот с идентификатор 06207.503.328 по КККР
на град Брацигово, бул. „Освободители“ №33.
Мотиви: Във връзка с проявен интерес от закупуване на имоти на територията на град
Брацигово считаме, че обявеният поземлен имот ще представлява интерес и с
продажбата му ще се осигурят допълнителни приходи в общинския бюджет.
Общинският съвет град Брацигово, след като обсъди предложението на Петко
Валентинов Петков - Кмет на община Брацигово, становищата на постоянните комисии
към Общински съвет гр. Брацигово и на основание чл.21, ал.1, т. 8 във връзка с ал.2 от
ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.46, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
и след станалите разисквания
Р Е Ш И :
1.Дава съгласието си да бъде продаден поземлен имот с идентификатор 06207.503.328
по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Брацигово, одобрени със
заповед № РД-18-43 / 19.10.2012год. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с
площ 8817/осем хиляди осемстотин и седемнадесет /кв.м., трайно предназначение на
територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –за друг обществен
обект,комплекс, стар идентификатор 06207.503.22, номер по предходен план – 502,
квартал 131, парцел II –За спорт и спа-център, ведно с построените в този имот сграда с
идентификатор 06207.503.328.1 със застроена площ 519/петстотин и деветнадесет /
кв.м.,брой етажи -2/два/ предназначение – друг вид сграда за обитаване, стар
идентификатор 06207.503.22.1 и сграда с идентификатор 06207.503.328.2 със застроена
площ 214 /двеста и четиринадесет / кв.м. брой етажи – един, предназначение –
постройка на допълващо застрояване,стар идентификатор 06207.503.22.2 . Граници и
съседи на имота : 06207.503.9505; 06207.503.9520; 06207.503.9; 06206.503.9524;
06207.503.123; 06207.503.122; 06207.503.327. Имотът е актуван с акт № 356 /
29.01.2018год.за частна общинска собственост,вписан в Службата по вписванията гр.
Пещера с вх.рег. № 109 / 02.02.2018г, акт № 69, том 1.
2. Одобрява начална тръжна продажна цена в размер на 291102 / двеста деветдесет и
една хиляди сто и два /лева без ДДС.
3. Кметът на община Брацигово да организира и проведе публичен търг с явно
наддаване
за продажба на описания в т.1 от настоящото решение поземлен имот.
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4.Определя в състава на комисията за провеждане на търга следните общински
съветници
Йордан Михайлов и Анета Рашайкова
инж. Георги Трендафилов резервен член
Гласували:
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Общински съветници:

Присъствали

Анета Георгиева Рашайкова
инж.Веселина Любенова Дамова
Георги Василев Кабов
инж.Георги Иванов Трендафилов
Георги Николаев Апостолов
Дима Ангелова Пашкулева
Йордан Райчев Михайлов
инж.Мария Григорова Батаклиева
арх. Младен Димитров Китов
Надежда Борисова Казакова
Петър Георгиев Маринов
Стоян Димитров Вълков
Търпена Ангелова Лабова
Общо: 13
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Председател на ОбС Брацигово:
/Надежда Казакова/

